
Classe pequena não significa melhor desempenho de aluno 
 
Duas pesquisas, realizadas em escolas de Ribeirão Preto (interior de São Paulo) e Goiânia 
(GO), indicam que turmas menores nas escolas não representam necessariamente melhor 
desempenho dos alunos. Os estudos, da Faculdade de Economia, Administração e 
Contabilidade de Ribeirão Preto (FEARP) da USP, fazem parte de um projeto nacional que 
analisa a infra-estrutura e as condições socioeconômicas dos alunos e sua relação com os 
resultados das escolas públicas no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e na Prova Brasil.  
 
O resultado vai de encontro à teoria defendida por especialistas de que classes menores 
melhorariam o desempenho dos alunos. “A grande procura por escolas consideradas melhores 
faz com que elas tenham turmas grandes e um aluno com perfil diferenciado, o que influencia 
nesse desempenho, assim como a origem socioeconômica”, analisa o professor José Marcelino 
de Rezende Pinto, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto (FFCLRP) da 
USP.  
 
“Como exemplos desse perfil, temos estudantes que recebem acompanhamento familiar", 
ressalta o professor, "e outros que são influenciados pelo chamado ‘efeito dos pares’, ou seja, 
um aluno motivado estimula o colega”  
 
Financiamento  
 
O estudo de Gislaine Cantero Calhado, realizado em 24 escolas municipais e 36 estaduais de 
Ribeirão Preto, apontou que o financiamento da educação na cidade não acontece de maneira 
igualitária e as escolas apresentam divergências significativas em relação a sua infra-estrutura 
e aos recursos disponíveis.  
 
Os dados foram obtidos a partir dos questionários respondidos por alunos da 8ª série do 
ensino fundamental em 2005 e em informações cedidas pelas escolas para realização do Censo 
Escolar. O trabalho foi orientado pela professora Claudia de Souza Passador, da FEARP. “As 
escolas de melhor desempenho apresentavam maior disponibilidade de recursos financeiros”, 
conta a pesquisadora.  
 
No caso da infra-estrutura, este não foi um fator determinante para o desempenho da escola, 
pois nem todas as mais bem equipadas conseguiram melhor desempenho na Prova Brasil. A 
pesquisa, descrita no trabalho de graduação de Gislaine na FEARP, constatou também que as 
escolas com melhores desempenhos apresentam mais alunos e turmas maiores.  
 
Carga Horária  
 
O objetivo da dissertação de mestrado de Thiago Alves foi avaliar o desempenho das escolas 
da rede estadual de Goiás, considerando a origem socioeconômica dos alunos e as condições 
da oferta de ensino das escolas a partir dos resultados obtidos por elas na Prova Brasil e no 
Enem. “A pesquisa analisou dados de 1.060 escolas estaduais ativas e urbanas, além de 
construir indicadores socioeconômicos para cada escola”, relata Alves.  
 
Segundo o autor, apesar de as escolas públicas em geral funcionarem em turnos com a 
mesma carga horária, aquelas que obtiveram melhores resultados são as que oferecem, 
mesmo com pequena variabilidade, maiores médias de horas-aula diárias aos seus alunos. 
“Essa constatação, apesar de frágil, pode ser o ponto de partida para investigações futuras 
dentro do debate da escola em tempo integral”, alerta.  
 
Alves aponta que as escolas que têm alto indicador socioeconômico e grande quantidade de 
alunos por turma não tiveram sua performance comprometida nas avaliações. “Entre os alunos 
de maior indicador socioeconômico, o efeito dos pares pode influenciar positivamente o 
desempenho, superando os problemas advindos do grande número de alunos por sala”, 
explica. “Entretanto, a maioria das escolas com baixo indicador e alta relação de alunos por 
classe não tiveram bons desempenhos”.  
 



Infra-estrutura  
 
As pesquisas fazem parte de um projeto da FEARP que, até 2011, analisará a infra-estrutura 
das escolas e as condições socioeconômicas dos alunos brasileiros e sua relação com os 
resultados das avaliações oficiais. O objetivo é identificar práticas institucionais de qualidade 
nas escolas. Os estudos são coordenados pelo Centro de Estudos em Gestão e Políticas 
Públicas Contemporâneas (GPublic), coordenado pelos professores Cláudia e João Luiz 
Passador, do Departamento de Administração da FEARP.  
 
A instituição foi escolhida, juntamente com outras cinco do País, para desenvolver estudos e 
pesquisas que estimulem a produção acadêmica e a formação de recursos humanos pós-
graduados em áreas voltadas à pesquisa da educação. A supervisão é da Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e do Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais (Inep).  
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