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Este artigo apresenta os resultados de uma pesquisa que analisou a influência dos fatores 

socioeconômicos no desempenho acadêmico dos estudantes ingressantes no  Ensino Médio 

Integrado, no ano de 2011, no  Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia -  

Campus Barreiras, com o propósito de contribuir para o debate relativo ao desenvolvimento de 

uma educação pública de qualidade e na promoção da equidade. Assim, o objetivo deste estudo, 

de abordagem quantitativa e descritiva, é verificar se os fatores socioeconômicos influenciam no 

desempenho acadêmico dos estudantes. Os resultados empíricos  mostram que: os alunos do 

ensino médio integrado têm idades que variam de 14 a 16 anos (94,8%); constituem-se, em sua 

maioria, pelo sexo feminino (61,6%), pela etnia afrodescendente (57,6%), origem escolar 

pública (66,9%) e classe média (70,3%). Quanto ao desempenho no  ingresso, os dados apontam 

que a média de pontos dos cotistas em relação aos não cotistas apresenta uma diferença 

estatisticamente significativa para todos os cursos; quanto ao desempenho ao longo do curso, as 

diferenças significativas aparecem apenas na primeira série. 
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Introdução 

A educação básica no Brasil, desde a Constituição de 1988, vem sofrendo grandes 

mudanças. Por meio desse marco legal, torna-se direito do cidadão e um dever do 

Estado, mediante padrões mínimos de qualidade conforme preconizam os artigos 2º e 4º 

da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN - Lei nº 9.394/96 e 

alterações dadas pela Lei n° 12.796/2013 (BRASIL, 1988; 1996; 2013). 

Assim, inicia-se ainda na década de 1990 o processo nacional de avaliação do 

rendimento e a implementação de sistemas de avaliações em larga escala. Atualmente, o 

Brasil tem um sistema de avaliação que mede o desempenho dos alunos em larga escala 

e em âmbito nacional, a exemplo do Sistema de Avaliação da Educação Básica – SAEB  

e o Exame Nacional do Ensino Médio – Enem.  

Os resultados das avaliações do sistema de avaliação brasileiro e também de testes 

internacionais, a exemplo do Programa Internacional de Avaliação de Alunos (PISA)1, 

                                                           
1 O PISA é desenvolvido pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e se 

propõe a avaliar estudantes de 15 anos. Conforme informado no portal do INEP, o objetivo do PISA é 

produzir indicadores que contribuam para a discussão da qualidade da educação nos países participantes, 

de modo a subsidiar práticas de melhoria no ensino básico. As avaliações do PISA acontecem a cada três 

anos e abrangem três áreas do conhecimento: Leitura, Matemática e Ciências. (INEP, 2014). 



 

têm demonstrado que o desempenho dos alunos indica avanço, a exemplo do resultado 

do último PISA, mas ainda está aquém do desempenho apresentado pelos alunos dos 

países desenvolvidos. Portanto, a busca de fatores determinantes para o bom 

desempenho tem sido uma constante entre os pesquisadores do meio educacional. 

Nesse sentido, a qualidade na educação tem sido amplamente discutida pelas 

instituições que atuam na área educacional, tornando-se um dos pilares da política 

educacional do país. O Plano Nacional de Educação (BRASIL, 2011), como determina 

a Constituição Federal, tem a melhoria da qualidade do ensino em todos os níveis, entre 

seus objetivos e prioridades. Mas, além da melhoria, garantir a qualidade com equidade 

é um objetivo que deve ser alcançado nas escolas públicas  brasileiras, buscando 

assegurar uma educação de qualidade para todos e cada um dos alunos matriculados na 

educação básica, independentemente do perfil socioeconômico de suas famílias ou de 

outros fatores comumente usados para justificar o ensino de má qualidade (FRANCO et 

al, 2007). 

A preocupação com a qualidade da educação não é recente. Em todo o mundo são 

realizadas pesquisas com a finalidade de elevar a qualidade da educação em função dos 

resultados positivos sobre o crescimento econômico e redução das desigualdades 

sociais. Pesquisas educacionais em vários países apontam a existência de grande 

correlação entre os resultados dos alunos em testes padronizados e a situação 

socioeconômica de suas famílias e argumentam ainda que o background familiar, 

incluindo a classe social e o status econômico, tem muita influência no desenvolvimento 

do aluno (FERRÃO et al., 2001; BROOKE; SOARES, 2008; MENEZES-FILHO, 

2007). 

Atualmente no Brasil há um intenso debate sobre a atuação dos fatores 

socioeconômicos no desempenho do aluno, bem como um espaço reservado às políticas 

educacionais voltadas à democratização das oportunidades, visando a uma formação 

educacional de qualidade e além disso, que possam promover a eficácia e a equidade. 

Assim, este estudo objetiva verificar se os fatores socioeconômicos influenciam 

no desempenho acadêmico dos estudantes. Para tanto, este artigo está organizado da 

seguinte  forma: no primeiro momento trata dos fatores associados ao desempenho 

escolar; no segundo, da importância da eficácia e da equidade como indicadores pra 

uma educação de qualidade e por fim apresenta os resultados da pesquisa acerca do 

desempenho acadêmico dos estudantes do Médio Integrado. 



 

 

Fatores associados ao desempenho escolar 

Importantes pesquisas em educação realizadas na Inglaterra e Estados Unidos2, a 

partir da década de 60, revelaram o quanto a origem social do estudante implica no seu 

desempenho escolar.  Com a divulgação desses estudos ficou claro que a igualdade de 

oportunidade no acesso à escola não significaria um bom desempenho e que este estava 

estreitamente relacionado à origem social do aluno, às diferenças advindas da sua 

condição socioeconômica (BROOKE; SOARES, 2008). 

Por sua vez, pesquisas empíricas conduzidas a partir dos anos 60 nos Estados 

Unidos, Inglaterra, América Ibérica e Brasil mostraram que fatores extraescolares 

explicam mais as desigualdades observadas no desempenho dos alunos do que fatores 

intraescolares. Esses estudos acentuam que tanto o acesso à educação como os 

resultados escolares estão associados de maneira forte e direta às características 

socioeconômicas e culturais dos alunos (BROOKE; SOARES, 2008). 

No âmbito mundial, o tema qualidade na educação ganhou relevância através de 

uma pesquisa realizada nos Estados Unidos, em meados da década de 1960, a partir de 

um survey com 645 mil alunos com o objetivo de descrever a diferenciação das 

oportunidades educacionais. A conclusão principal do relatório, que ficou conhecido 

como Relatório Coleman, “é que as diferenças socioeconômicas entre os alunos são as 

responsáveis pelas diferenças no seu desempenho” (BROOKE; SOARES, 2008, p. 15). 

Considera-se esse relatório um marco na pesquisa sociológica e na educação, pois 

motivou vários países, inclusive o Brasil, a iniciarem estudos sobre os fatores 

influenciadores do desempenho escolar. Nessa direção, com base em afirmações do 

capítulo Desigualdade no aproveitamento educacional, de Christopher Jencks (2008), 

Brooke e Soares (2008, p.16) sinalizam que: 

Na sociedade norte-americana, as escolas têm a função primordial de 

certificar as diferenças entre as pessoas em relação à sua capacidade 

de continuar no sistema educacional; e essas diferenças são, 

fundamentalmente, de atitudes e aspirações que advêm da sua 

condição socioeconômica, e não daquilo que adquirem na escola. 

Portanto, a escola, ao cumprir a sua função certificadora, não contribui 

em nada para a redução da desigualdade.  

                                                           
2  Plowden Report (2008), na Inglaterra e a pesquisa intitulada “Igualdade de Oportunidades 

Educacionais”, que ficou conhecido como Relatório Coleman, nos Estados Unidos. Para mais 

informações sobre este Relatório, ver Mosteller e Moynihan (2008). 



 

No campo sociológico, o que era visto como igualdade de oportunidades, 

Bourdieu (1999) passa a ver reprodução e legitimação das desigualdades sociais. A 

educação, na teoria do autor, perde o papel que lhe fora atribuído de instância 

transformadora e democratizadora das sociedades e passa a ser vista como uma das 

principais instituições por meio da qual se mantêm e se legitimam os privilégios sociais. 

A evidência de que o nível socioeconômico influencia no desempenho do aluno é 

confirmada por meio de grande quantidade de pesquisas sobre o tema. Estudos no Brasil 

constatam que o problema da desigualdade da renda está intrinsecamente relacionado 

com o problema da educação, a exemplo de Barros et al (2001), Menezes-Filho (2007), 

Albernaz; Ferreira e Franco (2002). 

A literatura acerca dos fatores que determinam o desempenho escolar, enumera os 

seguintes: qualidade do professor, nível socioeconômico da família e da escola que o 

aluno frequenta; escolaridade dos pais; infraestrutura das escolas; número de horas-aula; 

idade de entrada no sistema escolar; cor da família e do aluno; atraso escolar; 

reprovação; presença de computadores em casa, entre outros (SOARES, 2004; 

ANDRADE; LAROS, 2001, ALBERNAZ; FRANCO; FERREIRA, 2002). 

É possível indicar que os resultados insatisfatórios das avaliações apresentados no 

Brasil, ainda que tenham apresentado avanços, revelam a incapacidade do Estado em 

oferecer uma educação básica de qualidade para toda a população. A pesquisa sobre o 

desempenho escolar no Brasil leva em consideração uma série de fatores: o aluno, a 

escola, o professor, família, entre outros. O nível socioeconômico familiar e o 

conhecimento prévio do aluno são exemplos de variáveis que podem afetar no 

desempenho. Soares (2004) considera três grandes estruturas sociais que influenciam o 

desempenho cognitivo de um aluno: condição socioeconômica e cultural, família e a 

escola que frequenta. 

Alves (2008, p.413), a partir dos resultados de um estudo denominado Políticas 

educacionais e desempenho escolar nas capitais brasileiras, aponta que 

As políticas educacionais associadas a melhor desempenho dos 

estudantes das redes de ensino de capitais brasileiras são aquelas 

relacionadas aos processos de escolha meritocrática de diretores, à 

autonomia financeira, à implementação de sistemas de avaliação, ao 

atendimento em educação infantil e à formação de docentes. 

Em um estudo, Menezes-Filho (2007) examina de forma quantitativa os fatores 

que estão associados a um melhor desempenho dos alunos brasileiros. Dentre as 



 

principais conclusões, tem-se que as variáveis que mais explicam são as características 

da família e do aluno. 

Soares (2004), tendo com suporte a análise de dados do SAEB 2001, pôde 

constatar uma relação entre proficiência e nível socioeconômico e concluiu que a 

qualidade de ensino não se distribui de forma igualitária em todos os estratos 

populacionais, os menos favorecidos em sua maioria possuem os piores desempenhos e 

defende que para a melhoria da educação  é necessário que haja a diminuição do 

impacto da posição social no sucesso escolar. 

O estudo realizado por Barros et. al. (2001) pesquisa o impacto de quatro 

determinantes do desempenho educacional do Brasil: qualidade e disponibilidade de 

serviços educacionais, custo de oportunidade do tempo, disponibilidade de recursos 

familiares e disponibilidade de recursos da comunidade. Neste estudo foi possível 

verificar que dos quatro tipos de determinantes, o que mais afeta o desempenho seria a 

escolaridade dos pais. 

Andrade e Laros (2007), utilizando-se da construção de um modelo multinível 

com dados do SAEB 2001, conseguiram identificar quais variáveis afetam o 

desempenho de alunos do 3º ano do Ensino Médio, nas disciplinas de português e 

matemática. As variáveis consideradas foram: nível socioeconômico, sexo e etnia do 

aluno. O nível socioeconômico da escola tem uma maior contribuição para o 

desempenho dos alunos, de acordo com a pesquisa. O diferencial deste estudo é que o 

resultado corresponde à escola, ou seja, alunos que estudarem em uma escola de 

elevado nível socioeconômico apresentarão um melhor desempenho, independente do 

seu nível social e econômico. 

Menezes-Filho (2007), em sua pesquisa com dados do SAEB 2003, concluiu que 

o salário dos professores não tem impacto na proficiência dos seus alunos, se estes 

forem de escolas públicas, ao contrário das escolas privadas, cujo desempenho se 

relaciona com o salário do professor e constatou que a escolaridade do professor tem um 

efeito pequeno para o conhecimento dos alunos da rede pública. 

Os estudos relacionados acima destacam como fator de desempenho o nível 

socioeconômico do aluno e a escola, e, apesar de utilizar métodos e fontes de dados 

distintos, diversificados, é possível sugerir que existe certa convergência nos fatores de 

desempenho escolar na educação básica no Brasil. 



 

Assim, diante do exposto, verificamos que a desigualdade socioeconômica traz 

reflexos para o desempenho e que existe uma dependência da posição social com a 

proficiência dos alunos. No entanto, é plausível, a partir de implementação de políticas 

públicas e a criação de programas e projetos voltados para a diminuição dos impactos 

socioeconômicos, alterar a realidade ora posta, como é o caso de alguns países que 

apesar das desigualdades sociais e econômicas exibem um bom desempenho acadêmico. 

 

Eficácia e equidade: indicadores de uma educação de qualidade 

Na atualidade, o grande desafio da qualidade educacional é a promoção da 

eficácia e equidade, especialmente na existência de um contexto socioeconômico 

marcado, historicamente, pelas desigualdades sociais. Daí a necessidade de tornar o 

campo educacional um espaço de reflexão dessa temática, orientando as ações e práticas 

efetivas, eficientes e criativas que contribuam para inclusão e permanência de cada um e 

de todos os alunos, indistintamente, com sucesso acadêmico.  

A eficácia está relacionada com a qualidade da educação. A linha de pesquisa 

sobre eficácia escolar apresenta algumas denominações para o termo e aponta que 

alguns pesquisadores utilizam termos diversos para sua nomeação. Alguns preferem 

nomeá-la como o estudo do efeito-escola e outros denominam escolas eficazes. Segundo 

Brooke; Soares (2008, p. 10), por “efeito-escola entende-se o quanto um dado 

estabelecimento de ensino escolar, pelas suas políticas e práticas internas, acrescenta ao 

aprendizado do aluno.” Com essa ideia cada escola seria analisada a partir dos 

resultados de seu processo de ensino-aprendizagem.  

Já o termo escola eficaz sinaliza que escolas são diferentes com relação ao seu 

desempenho em termos de aprendizagens por parte dos alunos, "é aquela que ensina 

bem os conteúdos curriculares e se preocupa com o aluno de maneira global, com a 

formação de valores, ética e cidadania e a criação de oportunidades" (BROOKE; 

SOARES, 2011, p.1) 

Ao considerar a necessidade conceitual da eficácia na educação, Torrecilla (2008, 

p.481) afirma que a linha de pesquisa em eficácia escolar refere-se à capacidade que as 

escolas possuem para influir no desenvolvimento dos alunos, como também saber os 

fatores que determinam uma escola eficaz e destacou no panorama da pesquisa ibero-

americana sobre eficácia escolar, dois fatores: “os recursos humanos e materiais e a 



 

qualidade do docente e de suas condições para desempenhar seu trabalho”. Segundo 

este mesmo autor 

O termo ‘eficácia escolar’, assim como a linha pesquisa que leva o seu 

nome, tem uma importante conotação negativa em grande parte de 

nossos países. Do nosso ponto de vista isso foi gerado, em grande 

medida, por uma confusão conceitual, talvez interessada, que fez com 

que se considerassem como estudos de eficácia escolar trabalhos 

enquadrados na linha de ‘produtividade escolar’ A diferença entre 

ambos os enfoques é radical. Enquanto os estudos sobre a 

produtividade têm raízes e desenvolvimento estritamente 

economicistas e buscam otimizar os insumos para conseguir os 

produtos (o que se entende como eficiência), os trabalhos de eficácia 

escolar são estudos puramente pedagógicos, aos quais interessa 

analisar quais processos redundam em melhores objetivos (ou seja, 

eficácia) (TORRECILLA, 2008, p. 468).  

Várias pesquisas têm sido desenvolvidas com relação à questão da eficácia. Ao 

considerar que a eficácia está relacionada à qualidade da educação, Brooke e Soares 

(2008) afirmam, a partir dos estudos de Rutter (2008), que a ideia da eficácia é variável 

entre as escolas dentro da mesma rede ou sistema e com os mesmos recursos. Com 

relação a esses estudos foi revelado que determinados aspectos do funcionamento da 

escola, enquanto instituição social, tem significado na efetivação da eficácia escolar 

como: 

[...] o sistema de premiações (muitos estímulos e elogios) e punições; 

a criação de posições de responsabilidade para os alunos; a ênfase no 

trabalho acadêmico (deveres de casa e objetivos acadêmicos claros); a 

liderança; os bons modelos de comportamento estabelecidos pelos 

professores e o envolvimento dos professores nas decisões da escola 

(BROOKE; SOARES, 2008, p. 219). 

 

Uma educação eficaz é aquela que tem como foco a qualidade de ensino, ou seja, 

que a escola faz a diferença. Nesse sentido, escola eficaz é “aquela onde os alunos 

progridem mais do que se poderia esperar, dadas as suas características ao serem 

admitidos” (MORTIMORE apud SAMMONS, 2008, p. 343), que busca a superação 

das características de origem individual e social e ainda, acrescenta valor nos resultados 

escolares.  

A implementação de uma educação de qualidade no país implica a necessidade da 

concentração de esforços de todos os educadores no sentido de não se medir esforços 

para que a escola possa fazer a diferença na aprendizagem, no desempenho acadêmico 

de todos os seus alunos e que possibilite o êxito de todos os segmentos sociais que 

necessitam da educação como forma de inclusão e inserção social. Portanto, 

acreditamos que a escola pode fazer a diferença, mesmo com a perversa realidade 



 

socioeconômica do país. Esta tarefa não é fácil, pois, dependerá de políticas sociais 

arrojadas e compromisso político de todos os segmentos sociais que desejam uma 

sociedade fraterna e promotora da equidade, como forma de justiça social. 

Ligada ao princípio da justiça social, a equidade diz respeito às diferenças na 

perspectiva da igualdade de condições na sociedade. O direito de possuir diferenças 

legalmente reconhecidas permite ao ser humano a possibilidade de inclusão dentro de 

um sistema social. Sposati (2010, p.2) sinaliza que  

 No campo da educação, muito se pode reconhecer como medidas de 

equidade em busca da igualdade. Mais anos de estudo estão 

associados a melhores condições de trabalho, melhores condições de 

vida, melhores posições sociais. Ocorre que o acesso à educação tem 

sido, historicamente no Brasil, privilégio dos mais ricos face aos mais 

pobres, dos meninos às meninas - quadro este em superação pelos 

últimos dados estatísticos - e, dos brancos aos negros. Medidas para 

superar essas iniquidades têm sido denominadas de discriminação 

positiva, isto é, modos de favorecer o acesso à educação aos que 

historicamente têm sido discriminados. 

Ainda para a mesma autora, o que caracteriza a equidade é a possibilidade de se 

ter as diferenças reconhecidas, o direito à heterogeneidade. Nessa perspectiva, a 

equidade constitui um valor ético caro à civilização. No que diz respeito ao processo 

educacional, significa o direito ao acesso e a permanência de todos em uma educação 

pública de qualidade, sem qualquer tipo de discriminação, especialmente àqueles 

segmentos sociais que já são excluídos do ponto de vista econômico, cultural e social, 

precisando esta ser pautada no respeito às necessidades e nas diferenças das 

subjetividades dos alunos.  

Ligada ao princípio da justiça social, a equidade diz respeito às diferenças na 

perspectiva da igualdade de condições na sociedade. O direito de possuir diferenças 

legalmente reconhecidas permite ao ser humano a possibilidade de inclusão dentro de 

um sistema social. Sposati (2010, p.2) sinaliza que  

 No campo da educação, muito se pode reconhecer como medidas de 

equidade em busca da igualdade. Mais anos de estudo estão 

associados a melhores condições de trabalho, melhores condições de 

vida, melhores posições sociais. Ocorre que o acesso à educação tem 

sido, historicamente no Brasil, privilégio dos mais ricos face aos mais 

pobres, dos meninos às meninas - quadro este em superação pelos 

últimos dados estatísticos - e, dos brancos aos negros. Medidas para 

superar essas iniquidades têm sido denominadas de discriminação 

positiva, isto é, modos de favorecer o acesso à educação aos que 

historicamente têm sido discriminados. 



 

Ainda para a mesma autora, o que caracteriza a equidade é a possibilidade de se 

ter as diferenças reconhecidas, o direito à heterogeneidade. No que diz respeito ao 

processo educacional, significa o direito ao acesso e a permanência de todos em uma 

educação pública de qualidade, sem qualquer tipo de discriminação, especialmente 

àqueles segmentos sociais que já são excluídos do ponto de vista econômico, cultural e 

social, precisando esta ser pautada no respeito às necessidades e nas diferenças das 

subjetividades dos alunos.  

Restaria indagar: o que é que significa uma sociedade justa e promotora da 

equidade e da igualdade? Como pensar essa questão no âmbito de uma sociedade cuja 

lógica é a lógica de mercado?  

Na visão de Azevedo (2013), uma sociedade só será justa se tiver como 

fundamento a igualdade e equidade substantivas. Nesse sentido, é imperativo a 

construção de políticas públicas voltadas para a promoção da justiça social e da 

solidariedade. As diferenças sociais aumentam quando o jogo do mercado influencia 

fortemente a sociedade. Assim, o contrário da equidade é a iniquidade a justiça social 

tem como princípios a equidade e a igualdade substantiva. 

Em um dos seus artigos, Dias Sobrinho (2013, p.120) aponta que: 

Uma educação de baixa qualidade para as camadas populacionais 

mais pobres e culturalmente mais carentes, ainda que com ampla 

cobertura, não cumpre totalmente o princípio da equidade e, portanto, 

não contribui plenamente para a construção de uma sociedade justa e 

evoluída. Certamente uma educação de baixa qualidade é melhor que 

nenhuma educação, uma vez que, ainda que escassamente, contribui 

para melhorar um pouco as condições de vida dos indivíduos e para 

aumentar o cabedal de conhecimentos e de competências profissionais 

úteis ao desenvolvimento da nação. Em outras palavras: se bem que 

melhora alguns indicadores sociais, uma educação de baixa qualidade 

também contribui com baixa qualidade para a construção da justiça 

social e para a diminuição dos desequilíbrios entre pobres e ricos, 

incluídos e excluídos. 

Deste modo, necessário se faz incrementar políticas educacionais que visem 

ajustar esse tipo de equidade, em que os alunos se igualam pelo baixo desempenho, o 

que leva a contribuir para acentuar as desigualdades sociais, corroborando a ideia que a 

equidade não pode ser considerada independente da eficácia. 

Assim, a questão da equidade não se resolve simplesmente com a universalização 

do ingresso e com a efetivação da educação de qualidade, pois uma escola pode ter um 

ensino de qualidade e não promover a equidade. Portanto, políticas voltadas para a 



 

promoção da equidade precisam ser desenvolvidas em paralelo à promoção de uma 

educação de qualidade.  

 

Resultados da pesquisa 

Para a efetivação do estudo, de abordagem quantitativa, buscou-se mostrar quem 

são os alunos do ensino médio integrado do IFBA/Campus Barreiras. Estes alunos têm 

idades que variam de 14 a 19 anos, porém a maior parte se localiza na faixa etária dos 

14 aos 16 anos; constituem-se, em sua maioria, pelo sexo feminino, pela etnia 

afrodescendente, origem escolar pública, residem em casa própria, localizam-se na 

classe média, não trabalham e não ingressaram no IFBA pelo sistema de cotas. 

Constatou-se quanto ao desempenho dos alunos no ingresso, que houve uma 

diferença significativa na média dos pontos obtidos em favor dos estudantes não 

cotistas, em todos os cursos de Ensino Médio Integrado ofertados no IFBA/Campus 

Barreiras, conforme Gráfico 1. 

Gráfico 1 – Média de pontos obtidos segundo a situação ser ou não cotistas, por curso 

 
Fonte: Elaboração da autora de acordo com a base de dados do PROSEL 2011, DGTI/IFBA; 

Planilha de Resultados Finais – CORES/Câmpus de Barreiras. 

 

No entanto, quando se analisa o desempenho dos alunos classificados por tipos de 

cotas (cotista afro, cotista escola pública, cotista indígena, cotista outras etnias), 

evidencia-se que as diferenças significativas encontradas nas médias dos pontos 

aparecem apenas nos cursos de Alimentos e Edificações. Quanto à origem escolar, 
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houve diferença expressiva apenas no curso de Edificações para os alunos oriundos de 

“parcial público”. 

Quando se analisa o desempenho dos alunos nas disciplinas propedêuticas comuns 

a todos os cursos, fica evidente que as disciplinas Sociologia, Filosofia e História se 

destacam como as de maior rendimento, enquanto as disciplinas Matemática e Física 

como as de menor rendimento, nas três séries consideradas. Na leitura do desempenho 

dos alunos cotistas e não cotistas percebeu-se que houve diferenças significativas 

apenas na primeira série, sendo que os alunos não cotistas expressaram maior 

rendimento. 

Ao analisar o desempenho dos alunos nas disciplinas Português e Matemática, 

conclui-se que: quanto ao sexo, contrariando os estudos que afirmam a superioridade do 

sexo masculino no desempenho da disciplina Matemática, constatou-se nesta pesquisa 

que as mulheres apresentam um desempenho superior nesta disciplina. Este resultado se 

repete na disciplina Português; quanto à etnia, escola de origem e renda familiar por 

pessoa não houve diferenças significativas; considerando as variáveis cotista e não 

cotista, houve diferenças significativas em favor dos não cotistas apenas na primeira 

série. 

Acerca do desempenho acadêmico em Português e Matemática e renda familiar 

por pessoa, os testes estatísticos não apontam diferenças significativas nas médias 

dessas disciplinas, conforme demonstram os gráficos 13 a 15. 

Gráfico 13 – Desempenho acadêmico em Português e Matemática e renda familiar por pessoa 

- 2011 

  

Fonte: Elaboração da autora de acordo com a base de dados PROSEL 2011, DGTI - IFBA; 

Planilhas Resultados Finais – CORES/Câmpus de Barreiras. 
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Gráfico 14 – Desempenho acadêmico em Português e Matemática e renda familiar por pessoa 

- 2012 

Fonte: Elaboração da autora de acordo com a base de dados PROSEL 2011, DGTI - IFBA; 

Planilhas Resultados Finais – CORES/Câmpus de Barreiras. 

 

Gráfico 15 – Desempenho acadêmico em Português e Matemática e renda familiar por pessoa 

- 2013 

Fonte: Elaboração da autora de acordo com a base de dados PROSEL 2011, DGTI - IFBA; 

Planilhas Resultados Finais – CORES/Câmpus de Barreiras. 
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Considerações finais 

Não se pode falar de qualidade sem considerar um dos grandes desafios da 

educação que é a eficácia na perspectiva de promoção da equidade. Assim, a avaliação 

do sistema educacional e seus efeitos na sociedade e na vida dos alunos representa um 

fator estratégico no fortalecimento do repensar o funcionamento do sistema educacional 

no país, em busca da democratização, do acesso e da permanência, com sucesso, dos 

jovens que têm na educação uma forma de inclusão social e fortalecimento da cidadania 

plena. 

Avaliar o resultado do desempenho dos alunos pode nos levar a uma reflexão 

sobre o nosso desempenho enquanto profissionais da educação, visando à melhoria do 

trabalho da escola, em busca do sucesso das metas estabelecidas e da promoção da 

qualidade e da equidade na escola. 

As políticas públicas, como forma de inclusão social, precisam estar articuladas 

com ações que possibilitem a permanência dos estudantes com sucesso na escola, 

levando em consideração a realidade social dos alunos, suas vivências e sua condição 

histórica, cultural e econômica, para que garanta a equidade, a educação para todos 

como direito do cidadão. Entretanto, o sistema escolar sozinho não consegue alterar essa 

determinação social. Assim, realidades sociais de desigualdades  e o nível 

socioeconômico dos estudantes podem interferir no seu desempenho acadêmico.  

A eficácia na educação, no sentido de agregar valor a todos os alunos, conduz a 

escola à promoção da equidade, que está relacionada aos conceitos de igualdade, 

direitos e justiça social. A possibilidade do reconhecimento das diferenças caracteriza a 

equidade, se constituindo assim, num valor ético.  

No que diz respeito ao processo educacional, a equidade implica no direito ao 

acesso e permanência na educação pública de qualidade a todos, sem qualquer tipo de 

discriminação, especialmente àqueles segmentos sociais que já são excluídos do ponto 

de vista econômico e social, precisando ser pautada no respeito às necessidades e às 

diferenças. 

Considerando que este estudo trata da eficácia escolar e da equidade educacional, 

fez-se necessária a análise da permanência, mesmo não sendo objeto desta pesquisa, 

pois sem esses dados, os resultados apontariam na direção de que o IFBA/Campus 

Barreiras seria uma escola eficaz e equânime, visto que as diferenças significativas de 



 

desempenho apareceram apenas nas primeiras séries dos cursos. A partir dos estudos 

sobre a permanência, conclui-se que a instituição está longe de ser considerada eficaz e 

equânime, pois há um elevado percentual de alunos que que não obtiveram êxito 

durante o período considerado.  
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