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 Pesquisa de campo - Ibope Inteligência

 Necessidade de analisar variáveis relevantes ao programa não coletadas usualmente.

 Relação família-aluno-escola

 Entrevistas domiciliares com responsáveis e alunos do 8º ano do EF ao 2º ano do EM.

 360 entrevistas nas escolas com “Coordenador de Pais”

 350 entrevistas em escolas sem “Coordenador de Pais”

 Escolas controle são semelhantes nos seguintes indicadores: número de matrículas, localização, IDEB, taxa de

distorção idade-série, taxas de aprovação, reprovação e abandono.

 Coletadas perspectivas dos responsáveis e dos alunos

 Coletadas informações socioeconômicas das famílias

Inovações Metodológicas



 Caracterização da amostra

 Responsáveis:

 Maioria composta por mães dos alunos

 Em média 41 anos

 Menos de 35% com ensino médio completo

 Maioria parda

 Em torno de 30% trabalham com carteira assinada

 Mais de 70% com renda familiar inferior a R$ 2.172,00

 Alunos:

 53% meninos

 Média de 15 anos

 Em torno de 28% trabalha

Estatísticas descritivas



 Dimensões exploradas

 A partir da análise da teoria da mudança do programa, foram mapeadas 11 sub-dimensões:

Inovações metodológicas

RESPONSÁVEIS

Acolhimento da 

escola 

Se o ambiente 

escolar é amistoso 

com a família

Iniciativas da escola

Se a escola faz ações 

para envolver a 

família

Iniciativas da família

Se o responsável 

busca saber o que 

acontece na escola

Valorização do 

estudo

Se o responsável 

prioriza/incentiva 

que o aluno estude

Rotinas de estudo

Se o responsável 

monitora os hábitos 

de estudo do aluno

Diálogo

família-aluno

Se há conversa sobre 

educação e temas 

relacionados

ALUNOS

Acolhimento da 

escola 

Se o ambiente 

escolar é amistoso 

com o aluno

Valorização do 

estudo

Se a família 

prioriza/incentiva 

que o aluno estude

Rotinas de estudo

Se o aluno estabe-

lece hábitos favorá-

veis de estudo

Incentivo da família

Se a família moni-

tora/incentiva sua 

rotina de estudo

Diálogo

família- aluno

Se há conversa sobre 

educação e temas 

relacionados



 Desafios

 Número extenso de variáveis para medir as 11 subdimensões

 Ausência de sustentação teórica ou empírica para agrupamento das variáveis nessas subdimensões

 Dificuldade para interpretação dos resultados

 Respostas subjetivas, potencialmente viesadas devido ao politicamente correto

 Dificuldade para a avaliação de impacto: respostas concentradas no extremo da escala

Inovações Metodológicas



 Análise fatorial

 Técnica estatística que agrupa variáveis em dimensões latentes de acordo com padrões de respostas

 Quantifica dimensões subjetivas

 Resolve os dois principais problemas

 Método empírico para criação de indicadores

 Utilidade para a gestão do programa

 Indicadores com distribuições menos concentradas no extremo da escala

 Facilita a avaliação de impacto

 Obs: Procedimento anterior à análise de impacto do programa!

Inovações Metodológicas



 Variáveis utilizadas

 Questões do tipo likert de 0 a 10 (concordância com a sentença)

 Questões do tipo likert 1 a 4 (frequência da atividade)

 Objetivo específico

 Indicadores robustos

Análise Fatorial



 Métricas

 Número de fatores:

 Critério de Kaiser: fator deve explicar a variância mais que uma variável sozinha

 Screeplot: fator adicional deve contribuir significativamente com o total da variância explicada

 Consistência interna (α Cronbach) maior que 0,6

 Resultado: 5 fatores

 Escolha de variáveis

 Carga fatorial maior que 0,4 em somente 1 fator

 Consistência em relação à matriz de correlação (listwise e pairwise) e rotação dos fatores (ortogonal e

oblíqua)

 Contribuição positiva em relação à consistência interna do fator

Análise Fatorial



 Das 11 subdimensões mapeadas, 5 foram confirmadas empiricamente

Análise Fatorial – Resultados

RESPONSÁVEIS

Acolhimento da 

escola 

Se o ambiente 

escolar é amistoso 

com a família

Iniciativas da escola

Se a escola faz ações 

para envolver a 

família

Iniciativas da família

Se o responsável 

busca saber o que 

acontece na escola

Valorização do 

estudo

Se o responsável 

prioriza/incentiva 

que o aluno estude

Rotinas de estudo

Se o responsável 

monitora os hábitos 

de estudo do aluno

Diálogo

família-aluno

Se há conversa sobre 

educação e temas 

relacionados

ALUNOS

Acolhimento da 

escola 

Se o ambiente 

escolar é amistoso 

com o aluno

Valorização do 

estudo

Se a família 

prioriza/incentiva 

que o aluno estude

Rotinas de estudo

Se o aluno estabe-

lece hábitos favorá-
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tora/incentiva sua 

rotina de estudo

Diálogo

família- aluno

Se há conversa sobre 

educação e temas 

relacionados



Exemplo – questionário

Dimensão
mapeada

Tipo Variável Fator

Acolhimento da 
escola

Pais

Esta escola faz o possível para entender as dúvidas, preocupações e opiniões dos pais. ✔

Eu não me sinto à vontade quando falo com alguém da escola sobre o meu filho.
As pessoas me recebem bem na escola do meu filho. ✔

As pessoas da escola se importam com o meu filho. ✔

Eu tenho confiança nas pessoas da escola do meu filho. ✔

Esta escola orienta a família sobre como acompanhar a educação dos alunos. ✔

A escola tem iniciativas de reconhecimento quando o aluno está indo bem/melhorando seu 
desempenho.

✔

Dummy se o tratamento que a escola deu foi melhor que no ano anterior

Alunos

Os funcionários da escola estão interessados no bem-estar dos alunos. ✔

Em geral, na escola todos se tratam com respeito. ✔

Acho que vale a pena estudar nessa escola. ✔

Muitos alunos destroem os materiais da escola.
A escola incentiva que a gente fale o que a gente pensa. ✔

Na escola, posso dizer o que eu sinto, ser eu mesmo. ✔

A escola promove atividades sobre assuntos de interesse dos jovens. ✔

Esta escola é segura para os alunos. ✔

Na minha escola os alunos realmente aprendem. ✔

Muitos alunos faltam aulas mesmo estando na escola.
A escola ouve pouco os alunos.
A escola reconhece quando estou indo bem/melhorando meu desempenho.
Número de vezes que presenciou casos de desrespeito entre alunos e professores na sala de 
aula.
Número de vezes que os alunos foram reconhecidos na sua escola quando foram bem nas provas 
ou melhoraram seu desempenho.
Dummy se a escola ouve mais os alunos em relação ao ano anterior.



 Comparabilidade dos grupos - Pareamento

 Eliminar diferenças em características socioeconômicas observadas entre os grupos

 O pareamento é eficaz em eliminar as diferenças observadas para as variáveis: Gênero, Recebimento

do bolsa família, Religião, Ocupação dos responsáveis, Turno em que o aluno estuda

 Variáveis usadas no pareamento são incluídas também como controle na estimação do impacto do

programa: dupla robustez

 Metodologia

• Comparar impacto do programa nos fatores entre grupos de tratamento e controle

 Entrevistas domiciliares com responsáveis e alunos do 8º ano do EF ao 2º ano do EM.



Avaliação de Impacto

 Das 5 subdimensões agrupadas, houve impacto em 2 delas
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 Resultados

 Melhora no indicador de acolhimento da escola sob a perspectiva dos responsáveis

 Aumento de 3,9% na escala de 0 a 10 (de 7,35 para 7,64)

 Preocupação da escola em relação ao aluno;

 Confiança dos pais na equipe da escola;

 Escola com iniciativa de reconhecimento de alunos com melhora no desempenho;

Avaliação de Impacto



 Resultados

 Melhora no indicador de incentivo dos responsáveis em relação aos estudos sob a perspectiva dos

alunos

 Aumento de 5,6% na escala de 1 a 4 (de 2,59 para 2,67)

 Família cobra/incentiva/chama a atenção para que o aluno vá bem na escola.

Avaliação de Impacto



 Escolas com mais de 800 alunos

 Impacto positivo:

 Diálogo família-aluno na perspectiva dos pais

 Acolhimento da escola na perspectiva dos alunos

 Incentivo dos responsáveis nos estudos dos alunos na perspectiva dos alunos

 Impacto negativo:

 Valorização dos estudos na perspectiva dos alunos

 Escolas com menos de 800 alunos

 Impacto positivo:

 Incentivo dos responsáveis nos estudos dos alunos na perspectiva dos alunos

 Impacto negativo:

 Valorização dos estudos na perspectiva dos alunos

Avaliação de Impacto – Efeitos heterogêneos



 Relevância de sub-dimensões não identificadas e variáveis não agrupadas pela análise fatorial

 Análise mais aprofundada para identificar variáveis chaves para serem investigadas individualmente

 Tentativa de facilitar a interpretação dos resultados

Avaliação de Impacto



 Implementação do programa com foco inicial em absenteísmo e evasão de alunos já em situações

extremas

 Aprimoramento da coleta de dados e informações relevantes para a gestao educacional

 Análise fatorial permite melhor análise e interpretação dos dados, mas não corrige todos os problemas

 Metodologia nova para a área

 Variáveis não agrupadas nos fatores podem ser relevantes e impactadas pelo programa

 Pouco tempo de intervenção para encontrar efeitos mais estruturais

Limites da Pesquisa



 Em apenas um ano de intervenção, o programa impactou 2 dimensões estratégicas

 Resultados positivos nas dimensões acolhimento da escola para os responsáveis

 Resultados positivos no incentivo dos responsáveis em relação aos estudos para os alunos

 Impactos diferentes de acordo com o tamanho da escola

 Atenção para aumento da cobrança sem mudança de valorização dos estudos

Conclusão



 Formas de potencializar os resultados:

 Trabalhar agenda positiva intencionalmente

 Expandir a ação para alunos com menor risco de abandono

 Criar estratégias para divulgar orientações para rotinas em casa

 Explorar os potenciais de cada escola de acordo com seu tamanho para que o trabalho do CP flua

com maior eficácia

 Estabelecer parcerias no território para apoiar o trabalho com os alunos de maior risco

Conclusões



ANEXOS



Anexo – Variáveis questionário

Dimensão Tipo Variável Fator

Acolhimento da 
escola

Pais

Esta escola faz o possível para entender as dúvidas, preocupações e opiniões dos pais. ✔

Eu não me sinto à vontade quando falo com alguém da escola sobre o meu filho.
As pessoas me recebem bem na escola do meu filho. ✔

As pessoas da escola se importam com o meu filho. ✔

Eu tenho confiança nas pessoas da escola do meu filho. ✔

Esta escola orienta a família sobre como acompanhar a educação dos alunos. ✔

A escola tem iniciativas de reconhecimento quando o aluno está indo bem/melhorando seu 
desempenho.

✔

Dummy se o tratamento que a escola deu foi melhor que no ano anterior

Alunos

Os funcionários da escola estão interessados no bem-estar dos alunos. ✔

Em geral, na escola todos se tratam com respeito. ✔

Acho que vale a pena estudar nessa escola. ✔

Muitos alunos destroem os materiais da escola.
A escola incentiva que a gente fale o que a gente pensa. ✔

Na escola, posso dizer o que eu sinto, ser eu mesmo. ✔

A escola promove atividades sobre assuntos de interesse dos jovens. ✔

Esta escola é segura para os alunos. ✔

Na minha escola os alunos realmente aprendem. ✔

Muitos alunos faltam aulas mesmo estando na escola.
A escola ouve pouco os alunos.
A escola reconhece quando estou indo bem/melhorando meu desempenho.
Número de vezes que presenciou casos de desrespeito entre alunos e professores na sala de 
aula.
Número de vezes que os alunos foram reconhecidos na sua escola quando foram bem nas provas 
ou melhoraram seu desempenho.
Dummy se a escola ouve mais os alunos em relação ao ano anterior.



Anexo – Variáveis questionário
Dimensão Tipo Variável Fator

Iniciativas da escola Pais

Número de vezes no ano que a escola enviou comunicado de reunião de pais

Dummy se a escola enviou comunicado de reunião de pais pelo menos 1 vez

Dummy se a quantidade de reuniões que foi comunicado foi maior que ano passado

Dummy se as reuniões foram mais úteis esse ano em relação ao anterior

Número de vezes no ano que o pai recebeu o boletim com notas do filho

Dummy se o pai recebeu o boletim com notas do filho pelo menos uma vez no ano

Número de vezes no ano que o pai foi chamado para conversar sobre problemas de comportamento/aprendizagem

Dummy se o pai foi chamado para conversar sobre problemas de comportamento/aprendizagem pelo menos uma vez no ano

Número de vezes no ano que o pai responsável foi convidade para festas e encontros comemorativos

Dummy se o pai responsável foi convidade para festas e encontros comemorativos pelo menos uma vez no ano

Número de vezes no ano que o pai foi convidado a dar palestras, ajudar na organização de festas ou ajudar na melhoria da 
estrutura da escola

Dummy se o pai foi convidado a dar palestras, ajudar na organização de festas ou ajudar na melhoria da estrutura da escola pelo 
menos uma vez no ano

Número de vezes no ano que o pai responsável foi convidado para ir a escola conversar, excluindo as reuniões de pais e 
festas/eventos

Dummy se o pai responsável foi convidado para ir a escola conversar, excluindo as reuniões de pais e festas/eventos pelo menos 
uma vez no mês

Número de vezes no ano que a escola enviou comunicado de reunião de pais

Dummy se a escola enviou comunicado de reunião de pais pelo menos 1 vez

Dummy se a quantidade de reuniões que foi comunicado foi maior que ano passado

Dummy se as reuniões foram mais úteis esse ano em relação ao anterior

Número de vezes no ano que o pai recebeu o boletim com notas do filho

Dummy se o pai recebeu o boletim com notas do filho pelo menos uma vez no ano

Número de vezes no ano que o pai foi chamado para conversar sobre problemas de comportamento/aprendizagem

Dummy se o pai foi chamado para conversar sobre problemas de comportamento/aprendizagem pelo menos uma vez no ano

Número de vezes no ano que o pai responsável foi convidade para festas e encontros comemorativos



Anexo – Variáveis questionário

Dimensão Tipo Variável Fator

Iniciativas dos 
responsáveis

Pais

Dummy se a frequência nas reuniões foi maior esse ano em relação ao anterior

Número de vezes no mês que o pai foi à escola por iniciativa própria, excluindo para levar ou buscar seu filho

Dummy se o pai foi à escola por iniciativa própria, excluindo para levar ou buscar o filho pelo menos uma vez no 
mês

Dummy se o pai foi mais vezes à escola por iniciativa própria esse ano em relação ao anterior

Você se informou sobre as faltas do filho nas aulas

Dummy se o pai se informou sobre as faltas do filho nas aulas pelo menos uma vez no mês

Você se informou sobre as notas que ele(a) tirou em provas e trabalhos

Dummy se o pai se informou sobre as notas que ele(a) tirou em provas e trabalhos pelo menos uma vez no mês



Anexo – Variáveis questionário

Dimensão Tipo Variável Fator

Rotinas 
de estudo

Pais

Olhou os cadernos, livros e apostila do seu filho.
Viu se o filho fez as lições/dever/trabalhos de casa.
O filho estudou em um lugar da casa reservado para isso
O filho estudou em horário definido para isso

Alunos

Você estudou em um local da casa reservado para isso
Teve um horário definido de estudo em casa
Participou da aula fazendo perguntas ou levantando pontas para discussão?
Deixou de entregar tarelas/trabalhos que os professores pedem para fazer em casa
Buscou informações de outras fontes para complementar o estudo de alguma matéria?
Foi fazer provas sem ter estudado o suficiente para ir bem (tirar boas notas)
Você procurou profissionais da escola para ajuda-lo em alguma dúvida sobre as matérias fora do horário de 
aula



Anexo – Variáveis questionário

Dimensão Tipo Variável Fator

Incentivo dos 
responsáveis

Alunos

Cobram/incentivam/chamam minha atenção para que eu vá bem na escola ✔

Perguntam se fiz o trabalho/lição/tarefa de casa ✔

Elogiam o meu esforço ao realizar bem as atividades da escola (estudar para prova, fazer o dever, fazer os trabalhos) ✔

Verificam se eu não estou faltando na aula ✔

Fazem de tudo para que eu não precise faltar na aula ✔

Dummy se os pais cobram/incentivam esse ano mais que ano anterior



Anexo – Variáveis questionário
Dimensão Tipo Variável Fator

Diálogo
família-aluno

Pais

Dummy se o conversou mais vezes com o filho sobre as notas que tirou em provas e trabalhos esse ano em relação ao 
anterior

Número de vezes no mês que o pai conversou com seu filho sobre como ele está indo nos estudos

Dummy se o pai conversou com o filho sobre como ele está indo nos estudos pelo menos uma vez no ano

Número de vezes que os pais conversaram sobre como estão indo seus estudos no mês

Dummy se os pais conversaram mais sobre seus estudos nesse ano em relação ao anterior

Número de vezes no ano que o pai conversou com o filho sobre o boletim

Dummy se o pai conversou com o filho sobre o boletim pelo menos uma vez no ano

Converso com o filho sobre o comportamento dele em sala de aula ✔

Converso com o filho sobre como ele está indo nos estudos ✔

Converso com o filho sobre seu relacionamento com as pessoas da escola (colegas, professores e funcionários) ✔

Converso com o filho sobre as coisas que ele/ela acha que tem facilidade, talento, tanto no estudo quanto em outras 
atividades ✔

Converso com o filho sobre as coisas que ele/ela acha que tem dificuldade, tanto no estudo quanto em outras atividades ✔

Conversa com ele/ ela sobre a importância da escola/ estudos ✔

Converso com o filho sobre o conteúdo aprendido em alguma matéria de interesse ✔

Fica difícil conversar com o filho porque ele(a) não para em casa

Quando tento conversar com o filho ele parece discordar de tudo

Converso com o filho sobre o que vai querer estudar no futuro ✔

Converso com o filho sobre no que vai querer trabalhar no futuro ✔

Alunos

Meus pais ou adulto responsável conversam comigo sobre o meu comportamento na sala de aula

Meus pais ou adulto responsável conversam  comigo sobre minhas amizades, vida social

Meus pais ou adulto responsável conversam comigo sobre sexualidade (namoro, relacionamentos homoafetivos, gravidez)

Meus pais procuram saber onde eu estou

Entendo que o incentivo da família é essencial para motivas os adolescentes para o estudo

Meus pais ou adulto responsável conversam comigo sobre como estou indo nos estudos; sobre o que estou aprendendo

Meus pais/Adulto responsável se intrometem na minha vida

Meus pais/adulto responsável dá conselhos que não são utéis para minha realidade



Anexo – Variáveis questionário

Dimensão Tipo Variável Fator

Valorização do
estudo

Pais

Cobro/incentivo que o filho se dedique/se esforce na escola

Às vezes acho que o filho não vai usar para nada o que aprende na escola

Entendo que o incentivo da família é essencial para motivar os adolescentes para o estudo

Fica difícil o filho se dedique aos estudos se a escola tem uma qualidade ruim

Tem situações familiares que justificam o filho  faltar na aula, como por exemplo ajudar a cuidar de um 
parente, ajudar no trabalho da família, ou viajar para estar com a família

Converso com o filho sobre como a educação é importante para seu futuro

De modo geral, acredito que se o filho  estudar, ele terá uma vida melhor que a minha

Para mim, a educação escolar é o principal caminho para conseguir uma profissão valorizada

A escola deve vir sempre em primeiro lugar, mesmo que isso signifique menos tempo livre para o filho  

Dummy se o pai considera estudar com dedicação muito importante para se dar bem na vida

Alunos

Vejo pessoas à minha volta que se deram muito bem na vida sem estudar ✔

Eu gosto de aprender coisas novas

Tenho vontade de ingressar numa faculdade ou curso técnico

O que importa é ter diploma do ensino médio e não o conteúdo aprendido ✔

Para mim, a educação escolar é o principal caminho para conseguir uma profissão valorizada

Vou prestar o Enem

É melhor trabalhar do que estudar ✔

A escola deve vir sempre em primeiro lugar, mesmo que isso signifique eu ter menos tempo livre

As coisas que aprendo na escola não servem para nada

Dummy se aluno(a) considera estudar com dedicação muito importante para se dar bem na vida



Anexo – Resultados da Análise Fatorial

Fator 5 – Incentivo dos responsáveis – Perspectiva dos alunos



Anexo - Desempenho – SAEGO


