Ainda os Rankings e a Estatística
O modelo de componentes de variância aplicado aos dados da amostra
portuguesa do PISA2000 ilustra a importância da precaução na interpretação
dos resultados face a eventuais limitações metodológicas. A utilização de
modelos estatísticos para a criação de listas ordenadas de escolas sem ter em
consideração variáveis de controlo socioeconómico constitui um "pecado"
para com os alunos, professores e escolas de contextos desfavorecidos.
Introdução
Em Portugal, à semelhança de outros cinco países europeus , procede-se à divulgação periódica dos
resultados nos exames nacionais através da publicação das listas ordenadas de escolas, usualmente conhecidas
por rankings. A divulgação dos resultados da avaliação das escolas está prevista no art 16 do capítulo IV da Lei
do Sistema de Avaliação da Educação não Superior . Os nove objectivos do sistema de avaliação enunciados na
Lei podem classificar-se em dois grupos, de acordo com a sua finalidade: (a) melhoria da qualidade do sistema
educativo; (b) produção de informação.
Este último propósito não se refere exclusivamente às escolas. A expectativa dos governantes e dos cidadãos
é que o desempenho e a qualidade dos serviços de qualquer instituição pública sejam passíveis de ser resumidos
através de alguma estatística ou indicador de desempenho.
A controvérsia em torno do assunto tem sido tratada exaustivamente em periódicos científicos
internacionais, com algumas consequências na prática avaliativa dos sistemas educativos. Segundo Bird, Cox,
Farewell, Goldstein e Smith [1] na República da Irlanda e na Austrália (New South Wales) há legislação contra o
uso das listas ordenadas das escolas baseadas nos resultados dos exames. Aqueles autores sintetizaram a
utilidade e importância dos indicadores de desempenho do seguinte modo "... quando bem feito, pode ser
bastante produtivo para os envolvidos. Quando mal feito, pode ser muito custoso, e não apenas inútil mas
prejudicial e até mesmo destrutivo.". Abrantes [2] referiu a forte pressão que os professores portugueses sentem
como consequência dos resultados dos exames do ensino secundário ou pela má posição que Portugal ocupa
nas comparações internacionais.
A temática também tem sido debatida em Portugal [4], [5]. N o entanto, a ligação entre o conhecimento
científico e metodológico e a concepção, planeamento e concretização da avaliação do sistema educativo ainda é
ténue. Não se sabe, por exemplo, se as diferenças verificadas na série cronológica dos resultados dos exames
nacionais são devidas à melhoria/pioria do processo ensino-aprendizagem, tal como sugere Justino [6], ou tão
só devidas às características das provas. Há mais de 130 anos que os cientistas [7], [8] se preocupam com as
propriedades métricas de escalas (e instrumentos de medida) referentes a grandezas não directamente
observáveis. N a actualidade, é fundamental que as propriedades métricas dos instrumentos usados nas
avaliações nacionais sejam garantidas e, assim, os resultados obtidos sejam realmente úteis e usados
adequadamente.
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'Eurydice [3],
"Os resultados da avaliação das escolas e do sistema educativo, constantes de relatórios de análise integrada, contextualizada e comparada, devem ser divulgados com
o objectivo de disponibilizar aos cidadãos em geral e às comunidades educativas em particular, uma visão extensiva, actualizada, criticamente reflectiva e comparada
internacionalmente do sistema educativo português".
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Têm sido usados modelos estatísticos para produzir as listas ordenadas de escolas. Pestana [5] centrou as
críticas às listas ordenadas decorrentes da aplicação dos modelos de regressão múltipla propostos por Grácio [9]
nos valores do coeficiente de determinação (variam entre 0,018 e 0,213), no efeito de confundimento e no uso abusivo
de causalidade. O autor exemplifica o modo de usar esta classe de modelos com dados de bioestatística (relação
entre o perímetro cefálico à nascença e o comprimento do biparietal medido na 34 semana de gravidez) onde a
unidade estatística de observação é a criança.
Os dados referentes à avaliação educacional têm a estrutura hierárquica da população onde foram
recolhidos, isto é, contêm variáveis que representam atributos de diferentes unidades estatísticas de
observação. Nomeadamente, segundo Pestana [5], os modelos enunciados em Grácio [9] consideram:
â

• Variável dependente: resultados escolares definidos como a média das classificações dos alunos de cada
escola nas disciplinas avaliadas no 12 ano; a unidade estatística de observação é o aluno; as respectivas
classificações são agregadas para a unidade escola;
e

• Variáveis explicativas e de controlo: contexto social e económico aferido através do índice de poder de
compra, taxa de não escolarização e número médio de anos de escolaridade da população de cada concelho; tipo
de estabelecimento de ensino (público ou privado).
Os modelos de regressão múltipla não são adequados para a modelação dos dados com a estrutura
hierárquica da população subjacente. Dois dos problemas decorrentes da mistura de atributos referentes a
diferentes unidades estatísticas de observação são: (1) os erros padrão das estimativas dos parâmetros fixos são
subestimados; (2) o modelo não leva em conta a variabilidade dos contextos socio-económicos dentro de cada
concelho e associados à população discente das escolas . Deverá, assim, usar-se o modelo de regressão
multinível [10]
Concordando-se ou não com a produção das listas ordenadas de escolas, com a sua divulgação pública e/ou
com a utilização das listas para a formulação de política educativa, é essencial que elas sejam válidas face aos
objectivos da sua constituição.
O principal propósito deste artigo é mostrar o impacto que a especificação do modelo estatístico, no que se
refere à escolha das variáveis que o modelo inclui e à respectiva medição, tem nas listas ordenadas resultantes.
Para tal, aplica-se o modelo de regressão multinível aos dados do PISA2000 e, para ilustração, usam-se critérios
alternativos de ordenação baseados na definição de efeito-escola tipo A e tipo B propostos por Raudenbush e
Willms [10]. São comparadas as estatísticas de posição das escolas e mostra-se que a posição ocupada depende
do critério adoptado, tal como esperado. No entanto, perante o mesmo critério, a simples selecção das variáveis,
ou até a forma da sua medição, tem relevância nos resultados obtidos.
Ficará fora do domínio deste trabalho, a ilustração das consequências da agregação dos dados e posterior
inferência. Este assunto é conhecido na literatura por falácia ecológica [11] e está na base de análises e
contribuições científicas polémicas na história da Ciência (por exemplo, Lohmoller, Falter, Link e Rijke [12]).
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Metodologia
Critério de ordenação
Como é que se deve estimar a contribuição da escola (e professores) na aprendizagem e desenvolvimento
dos alunos? Há uma concordância generalizada na literatura especializada de eficácia escolar de que a
comparação de escolas deve ser feita através do valor acrescentado pela escola na aprendizagem e
desenvolvimento de todos e de cada um dos seus alunos [10], [13], [14], [15]. Conceitos importados da Economia
para a Educação [15] definem valor acrescentado como sendo a indicação de quão uma dada escola tem
promovido o progresso de todos os alunos num conjunto de áreas (curriculares ou não curriculares) durante
determinado período de tempo - por exemplo, desde a entrada na escola até ao momento da aferição dos
Postular um contexto social e económico constante para todas as escolas de cada concelho é demasiado irrealista. Ao lidar com medidas agrupadas por escola/concelho,
o modelo despreza a variabilidade dos dados, tanto dos resultados escolares como das variáveis de controlo, considerando todos os alunos como iguais. Sabe-se que esta
abordagem foi adoptada, em parte, porque os dados referentes ao nível socio-económico do aluno não estavam disponíveis para análise.
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