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RESUMO 

 

 

Essa dissertação pretende analisar os principais fatores que levam um professor de 

escola pública a faltar. Através de uma base de faltas exclusiva fornecida pela 

Secretaria de Recursos Humanos do Estado de São Paulo, foi encontrado que 

algumas características relacionadas ao professor, às escolas e aos alunos explicam 

o absenteísmo. Os resultados sugerem que o gênero, a idade e a experiência desses 

docentes, além de qual ano lecionam e em quantas escolas trabalham são relevantes 

para entender isso. O tamanho da escola e se essa apresenta uma infraestrutura 

precária também são fatores importantes. Por último, a renda familiar do aluno e o 

interesse deles na escola ajudam a entender o absenteísmo desses professores. 

 

Palavras-chave: Absenteísmo de professores, Educação, Escola pública  



 
 
 

ABSTRACT 

 

 

This dissertation intends to analyze the main factors that lead a public school teacher 

to skip classes. Through a base of absences provided by São Paulo State Department 

of Human Resources, it was found that some characteristics related to the teachers, 

the schools where they teach and the students explain their absenteeism. The results 

suggest that the gender, age and experience of these teachers, besides which grade 

they teach and how many schools they work in are relevant to understand this. The 

size of the school and whether it has poor infrastructure are also important factors. 

Finally, the student's family income and the student interest in school also help to 

understand teacher’s absenteeism. 

 

Keywords: Teacher absenteeism, Education, Public school  
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1. INTRODUÇÃO E REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

Em 2015 a média de faltas de docentes da Educação Básica chegou a 30 

dias por ano1. Por sua vez, em 2007 – ano da base utilizada nessa dissertação – mais 

de 20% dos alunos do terceiro ano do Ensino Médio estavam insatisfeitos com o 

absenteísmo dos professores e mais de 30%, com a forma pela qual esses problemas 

eram solucionados2. Em relação aos diretores, em 2007 mais de 68% afirmam ter 

sofrido com faltas e/ou licenças frequentes de professores3. Nos anos seguintes, essa 

dificuldade persistiu entre os gestores das escolas. 

A média do absenteísmo dos professores em 2007 foi de 20,15 dias por 

ano4. Esse número representou aos cofres públicos cerca de R$94 milhões5, os quais 

poderiam ter sido investidos de outras formas na educação pública. Entre as 

consequências para os alunos, uma série de estudos encontrou que as notas desses 

são negativamente afetadas pela falta dos docentes (Hermann & Rockoff 2012; Miller, 

Murname & Willet 2008). Além disso, as faltas desses alunos também são maiores 

entre aqueles que têm professores mais faltosos (Ehrenberg et al, 1991). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________ 

1  Gestão Escolar 2015 – Informação obtida de reportagem da Gestão Escolar 
2  SARESP 2007 – Informação obtida do questionário de alunos do terceiro ano do Ensino Médio 
3  SARESP 2007 – Informação obtida do questionário de diretores 
4  DRHU-SEE/SP – Média de faltas calculada a partir da base de faltas fornecida pelo Departamento de Recursos 
Humanos da Secretaria de São Paulo 
5 Valor calculado a partir do salário de um dia de um professor de 40hs que acabou de ingressar em 2007 
multiplicado pelo total de faltas em 2007 
 

https://gestaoescolar.org.br/conteudo/2234/por-que-os-professores-faltam-tanto
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O alto número de faltas pode ser resultado do risco ocupacional, pois o 

contato com um grande número de crianças e adolescentes deixam os professores 

suscetíveis a infecções (Nechas, 1989). Ademais, esses frequentemente 

desenvolvem problemas ligados à voz (Rosenberg et. alli., 1999) e ao stress em razão 

do trabalho (Van Dick e Wagner, 2001; Gasparini et. ali., 2005). Há, entretanto, 

resultados nos EUA que sugerem que parte das ausências são por motivos 

discricionários. Por exemplo, 64% ocorrem em dias próximos a finais de semana e 

feriados e as faltas de curta duração em razão de saúde, as quais não exigem 

certificação médica, representam 70% dos casos (Miller, 2008). 

Dessa forma, é possível que as faltas estejam relacionadas a uma baixa 

capacidade de gestão dos recursos humanos e à permissividade dos contratos. 

Clotfelter et al (2009) encontrou que o ambiente institucional tem impacto sobre as 

faltas dos docentes. No caso das redes estaduais paulista de ensino, a gestão é 

centralizada pelo governo estadual, o qual fica responsável por milhares de 

servidores, dificultando qualquer tipo de fiscalização, inclusive a da presença dos 

docentes. Ademais, a legislação que regulamenta os contratos de trabalho é 

benevolente e, ainda que haja punições previstas, essas dificilmente são aplicadas 

(mais detalhes institucionais sobre a rede paulista de ensino serão explicados à parte 

em tópico posterior).  

Diante disso, essa dissertação pretende investigar principais fatores 

associados dos professores de escolas públicas. Para isso, foi utilizada uma base 

obtida da Secretaria Estadual da Educação de 2007 que fornece o número de faltas 

por professor e por escola, além de outras informações administrativas. Para 

complementar os dados, foram utilizadas as bases do Censo Escolar que fornece 

dados das escolas e dos professores e do Sistema de Avaliação de Rendimento 

Escolar de São Paulo (SARESP) da qual se obtém informação dos alunos e dos 

diretores. 

Há evidências de que os professores reagem a incentivos, diminuindo o 

absenteísmo (Jacobson, 1989). Na Índia um experimento encontrou que escolas com 

monitoramento de frequência através de vídeo e incentivos financeiros provocou uma 

redução de 42% para 22% da taxa de absenteísmo (Duflo, 2005). No Brasil um 

programa chamado Jovens do Futuro, o qual transfere recursos condicionados à 

evolução do desempenho dos alunos, encontrou que recursos alocados ao aumento 
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da frequência dos professores melhorou o desempenho de seus estudantes (Barros 

et al 2012). Fiscalização mais frequente da presença dos professores também teve 

um efeito de diminuir a taxa de absenteísmo entre professores (Chaudhury et al, 

2005). 

Além disso, características dos próprios professores influenciam no seu 

nível de absenteísmo. Aspectos culturais e sociais são um exemplo disso, um estudo 

na cidade de Nova York encontrou que docentes negros e asiáticos têm menor 

recorrência de faltas (Hermann & Rockoff, 2012; Clotfelter et al, 2009). Entretanto, 

também há estudos que apontam o contrário para os descendentes africanos (Miller 

et al, 2008).  

Ademais, em diversos locais foram encontradas evidências de que, 

proporcionalmente aos homens, mulheres têm maior taxa de absenteísmo (Hermann 

& Rockoff, 2012; Clotfelter et al, 2009; Miller et al, 2008). A experiência também parece 

ter um efeito positivo sobre as faltas (Hermann & Rockoff, 2012; Clotfelter et al, 2009). 

Quanto à formação educacional, ter diploma de mestrado e graduar-se em faculdades 

reconhecidamente competitivas diminuem a frequência de faltas entre os professores 

(Hermann & Rockoff, 2012; Miller et al, 2008). 

Características administrativas das escolas também têm um impacto sobre 

isso. Professores permanentes costumam ter menor presença quando comparado aos 

substitutos (Clotfelter et al, 2009; Miller et al, 2008). E a permissão para participar de 

conferências, eventos e motivos de luto aumentam o número de faltas (Ehrenberg et 

al, 1991).  

Além disso, característica dos alunos também exercem um papel 

importante. Foi encontrado que escolas em que o percentual de estudantes free-lunch 

(alunos que recebem almoço de graça), o qual é utilizado como uma proxy para renda 

baixa, é alto, os docentes tendem a ter mais faltas (Clotfelter et al, 2009). Em outro 

estudo também foi encontrada a mesma relação quando o número de alunos 

hispânicos é maior do que os brancos (Hermann & Rockoff, 2012).  

Algumas políticas diretamente ligadas às faltas também podem afetar no 

comportamento dos docentes. Por exemplo, a existência de um banco de faltas 

aumenta significativamente a sua incidência. Por outro lado, o pagamento por faltas 

não utilizadas ao se aposentar tem o efeito contrário (Ehrenberg et al, 1991).  
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Essa dissertação pretende investigar os principais fatores associados ao 

absenteísmo dos docentes nas escolas estaduais do Estado de São Paulo. Esse é o 

primeiro estudo realizado no Brasil desse tipo, pois ele se utiliza de uma base 

exclusiva de faltas fornecida pela DRHU-SEE/SP. 

A metodologia utilizada foi a Binomial Negativa com inflação em zero. O 

motivo disso foi o fato de o número de faltas serem do tipo de contagem e com uma 

grande concentração em zero falta durante o ano. A opção pela Binomial Negativa ao 

invés da Poisson se deu em razão da variância e média não apresentarem o mesmo 

valor indicando a existência da sobredispersão, o que caracteriza a primeira 

distribuição. 

No caso das faltas discricionárias (até 25 dias sem sanções 

administrativas), encontrou-se evidências de que professores do gênero feminino 

faltam mais. Além disso, a experiência também aumenta a frequência das faltas, 

enquanto a idade tem o efeito contrário. A rotina em mais de uma escola tanto do 

professor quanto do diretor contribuem para o aumento de faltas dos docentes. 

Ademais, uma estrutura precária também produz o mesmo efeito. Por último, uma 

maior renda familiar e um maior interesse dos alunos na escola, aumenta a presença 

do professor em sala de aula. 

 

 

1.1. DESCRIÇÃO DA LEGISLAÇÃO E DA ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL DA 

REDE ESTADUAL PAULISTA DE ENSINO 

 

 

De acordo com Tavares et al (2009) na rede estadual paulista de ensino há 

mais de 200 mil professores, sendo o Departamento de Recursos Humanos do Estado 

de São Paulo o responsável pela gestão. A frequência é feita pela escola-sede na qual 

o servidor possui maior carga horária ou é a primeira escola de vínculo. A 

documentação é toda anotada no prontuário e apenas os registros são repassados à 

Diretoria de Ensino (DE) que, por sua vez, fornece a informação do número e do 

motivo das ausências ao DRHU para o registro e processamento da folha de 

pagamentos.  
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As regras para o absenteísmo estão descritas em diversos instrumentos 

jurídicos. A Lei Complementar nº 1.041 de 14 de abril de 2008 institui a falta médica, 

a qual não traz prejuízos aos vencimentos, tampouco à contagem de tempo para 

aposentar-se. Quanto ao momento da ausência, pode ocorrer durante o expediente 

ou no dia inteiro (diferindo-se entre parcial ou total, respectivamente) e os motivos 

abrangem o tratamento de saúde ou consulta tanto do servidor quanto de filhos, pais 

ou cônjuges. 

Para ser contabilizado como falta médica, deve ser entregue o atestado e 

reportado em no máximo um dia útil após a ocorrência. No caso da falta total, são 

permitidas seis ocorrências por ano com limite de uma por mês. Por sua vez, a parcial 

é descrita como um período máximo de três horas diárias para jornadas mínimas de 

35 horas-aula semanais e, nesse caso, sem limite de ocorrências. Duas faltas 

sucessivas exigem o afastamento do docente por licença-saúde e que haja a 

substituição do professor.  

A Lei Complementar nº 294 de 2 de setembro de 1982 institui aos 

professores o direito de seis faltas abonadas por ano, limitadas a uma por mês, “em 

casos de moléstia ou outro motivo relevante” (Art. 1º). De forma semelhante, a 

ocorrência deve ser reportada em no máximo um dia útil após o caso através do 

requerimento de abono, sem prejuízos de vencimentos ou sobre a aposentadoria.  

Além disso, o Decreto nº 42.850 de 30 de dezembro de 1963 permite aos 

docentes faltarem 24 dias ao ano nos casos em que “por sua natureza ou 

circunstância e principalmente por suas consequências constituir escusa do não-

comparecimento” (Art. 262). Ao contrário das anteriores, o servidor perde 1/30 do 

salário em casos de ausências totais e 1/90 em casos de parciais e, além disso, a 

justificativa pode ser recusada pelo superior imediato. Em casos de acúmulos de 15 

dias sucessivos ou 30 intercalados em um mesmo ano de faltas justificadas ou não, o 

professor perderá suas classes ou aulas. E em casos de 30 faltas não justificadas 

sucessivas ou 45 intercaladas em um mesmo ano, será caracterizado o abandono do 

cargo. 

O sistema de cômputo de faltas, com exceção das médicas, funciona como 

um “varal” de acordo com o Decreto nº 39.931 de 30 de janeiro de 1995. O não 

comparecimento da totalidade da carga horária diária de trabalho é classificado como 
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uma “falta-dia”, enquanto o cumprimento parcial da jornada diária, como “falta-aula. 

As faltas-aulas são acumuladas (presas em um varal) até preencherem uma jornada 

diária para, então, contabilizarem uma falta-dia. A jornada diária varia de acordo com 

o contrato do servidor, por exemplo para 35 horas semanais são demandadas sete 

faltas-aulas para se contabilizar uma falta-dia. Assim, somando-se tudo são permitidos 

12 dias de ausência sem prejuízo pecuniários e mais 24 dias sem sanções 

disciplinares.  

Quando o docente efetivo é licenciado ou pede afastamento, ele é 

substituído por um temporário, o qual passa a assumir suas aulas e turmas no período 

de ausência. Para suprir ausências esporádicas, as escolas contratam professores 

eventuais. Quanto aos temporários, o processo de seleção é feito pelas DEs e o 

critério é o tempo de serviço prestado na rede estadual paulista, por sua vez, os 

eventuais são profissionais que fazem o cadastro junto às escolas, disponibilizando-

se para substituírem faltas esporádicas. 

Em casos de faltas comunicadas com antecedência, a escola tem tempo 

para preparar o professor eventual para lecionar o conteúdo que seria ministrado pelo 

titular. No entanto, raramente é encontrado um professor capaz de lecionar a mesma 

disciplina do professor que se ausentou. Quando as faltas são inesperadas, não há 

tempo para encontrar um substituto e, por isso, as aulas não são planejadas e, assim, 

com menor aproveitamento por parte dos alunos; ou ainda o tempo é ocupado com 

alguma outra atividade recreativa (Tavares et al, 2009). 

Quando o professor falta, o tempo produtivo de aula é reduzido, uma vez 

que parte desse passa a ser direcionado à apresentação do novo professor, sua 

adaptação à nova rotina e aos ajustes para o controle de classe (Capitan, 1980; Varlas 

2001). Ademais, a falta de constância da figura de um único docente afeta o 

desenvolvimento das relações afetivas e de confiança dos alunos, prejudicando o 

aprendizado deles (Hill, 1982; Lewis, 1981; Skidmore, 1984). 

Além disso, o substituto por não conhecer a seus alunos de forma 

detalhada, tem dificuldade em fornecer instrução diferenciada (Rundall, 1986; 

Turbeville, 1987). E, por último, esses em geral têm piores qualificações e menos 

experiência em aula quando comparado aos titulares (Hawkins, 2000; Trejos, 2001; 

Henderson et. alli., 2002). 
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Esta dissertação está dividida em quatro seções além dessa introdução. As 

seções 2 e 3 descrevem respectivamente os dados utilizados e a metodologia. Por 

sua vez, as seções 4 e 5 apresentam os resultados e os comentários finais. 
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2. DADOS E ESTATÍSTICAS DESCRITIVAS 

 

A base de dados utilizada nesse estudo utiliza três fontes de informações 

relativas ao ano de 2007: dados administrativos da Secretaria de Educação do Estado 

de São Paulo, informações do Censo Escolar e dados de proficiência e dos 

questionários do SARESP 

 

 

2.1. DESCRIÇÃO DOS BANCOS DE DADOS 

 

 

O banco de dados de faltas sobre os professores foi fornecido diretamente 

pelo DRHU/SEE-SP e nele há informações sobre as quantidades de aulas e faltas de 

cada docente em 2007 por escola. 

O Censo Escolar, por sua vez, é um levantamento realizado anualmente 

pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) 

das escolas públicas e privadas. Ele contém informações sobre a infraestrutura e 

materiais disponíveis, quantidade de alunos matriculados e concluintes e oferecimento 

de serviços públicos como esgoto e energia elétrica. Ademais, disponibiliza dados 

demográficos, laborais e educacionais dos professores e número de funcionários de 

cada escola. 

Por último, o Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de 

São Paulo (SARESP) – obtido a partir da Secretaria da Educação de São Paulo – é 

aplicado anualmente para alunos do 3º, 5º, 7º e 9º anos do Ensino Fundamental e 3ª 

série do Ensino Médio. Ele tem o intuito de avaliar os conhecimentos de Língua 

Portuguesa, Matemática, Redação, Ciências Humanas e Ciência da Natureza, 

abrangendo cerca de 1,1 milhão de alunos da rede estadual.  

Como fatores associados ao absenteísmo do professor, foram 

consideradas variáveis explicativas nas seguintes dimensões: informações sobre o 

mercado de trabalho local, características das escolas, diretores e professores e 
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atributos dos alunos e seu background familiar. Para medir o grau de atratividade do 

mercado de trabalho local, utilizou-se o salário médio de 2010 do município em que 

cada escola se localiza, fornecido no IBGE. Como forma de considerar as condições 

de trabalho do professor, foram incluídas as seguintes variáveis relacionadas às 

escolas: localização e tamanho da escola, além de uma proxy para a qualidade da 

infraestrutura geral e pedagógica, mensurada a partir da avaliação do diretor acerca 

de sua percepção sobre as condições de uso das instalações e equipamentos (Anexo 

C). Os detalhes da construção desta e das demais variáveis descritas a seguir 

encontram-se na Tabela 1. 

Diversas características dos diretores foram incluídas no modelo como 

forma de mensurar aspectos relacionados à gestão da unidade escolar, que podem 

estar associadas às faltas, sobretudo as discricionárias. Considerou-se informações 

como a formação acadêmica do diretor e sua experiência nesse cargo, bem como 

uma variável que informa se o diretor tem outro emprego ou ocupação remunerada, 

na área de educação ou não. Essa última variável é uma proxy para o engajamento 

do diretor e seu tempo disponível para a gestão da escola. Ainda nessa dimensão, 

foram criados dois outros índices, a partir de informações dos questionários 

respondidos pelo diretor. Um deles mede o quanto o diretor consegue envolver os pais 

e a comunidade na resolução de problemas da escola. O outro refere-se à percepção 

do diretor com relação às dificuldades que encontra na gestão dos recursos humanos, 

sobretudo do trabalho dos professores.  

Com relação às características dos professores, foram consideradas 

características sociodemográficas, tais como idade, experiência como professor, 

formação acadêmica, gênero e cor da pele. Adicionalmente, foram incluídas variáveis 

que visam captar aspectos de sua atuação profissional, tais como: ciclos educacionais 

nos quais o professor atua (ensino fundamental 1 e 2 ou ensino médio), se o professor 

trabalha como docente em outra rede de ensino (municipal, privada ou federal) e se 

ministra aulas no ciclo educacional ou nas disciplinas para os quais está habilitado, 

segundo sua formação acadêmica. Essa variável pretende captar a adequação da 

alocação de aulas atribuídas ao docente. Essa informação pode indiretamente 

diferenciar professores estáveis e temporários, uma vez que os primeiros apresentam 

adequação de atribuição de carga muito superior à dos segundos. 
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Por fim, foram incluídas as informações sociodemográficas dos alunos de 

gênero e cor da pele. Para captar o background educacional e familiar dos estudantes, 

considerou-se uma variável de atraso escolar, que indica se o aluno se encontra em 

idade adequada para a série que está cursando, bem como um indicador de renda da 

família, a partir de informações disponíveis no questionário do SARESP acerca da 

infraestrutura e da posse de bens duráveis no domicílio. Essa proxy da renda familiar 

pode captar a demanda dos pais por qualidade da educação (e, portanto, menor 

absenteísmo) e, ao mesmo tempo, as preferências dos professores quanto ao perfil 

de alunos nas escolas em que decidem faltar. Ainda nessa dimensão, foram incluídos 

dois indicadores que captam o interesse e gosto dos alunos pelos estudos e pela 

escola em geral e o interesse e a participação dos pais nas atividades pedagógicas e 

recreativas da escola. O primeiro foi obtido a partir de perguntas que avaliam se os 

estudantes gostam da escola, das aulas, dos professores e da turma. O segundo, a 

partir da participação dos pais em reuniões escolares, conservação da escola, solução 

de problemas escolares, festas e interesse nas notas dos filhos. Essas proxies para o 

envolvimento dos pais e o engajamento dos estudantes nas atividades escolares 

buscam medir o clima escolar, que pode estar associado à motivação do professor 

em ministrar aulas. 

Devido à falta de identificador único entre as bases de faltas da DRHU e do 

Censo Escolar, foi necessário construir um identificador a partir das informações 

disponíveis em ambas, a fim de unir os dados. Para isso foi utilizado o código INEP 

da escola, a data de nascimento e características sociodemográficas do professor 

(gênero, cor de pele e formação em ensino superior). Num primeiro estágio, 

encontramos observações únicas de professores que ensinam na mesma escola, são 

do mesmo gênero e nasceram no mesmo dia, mês e ano. Então, se numa determinada 

escola A há apenas uma mulher nascida no dia 1 de janeiro de 1950 no Censo e na 

base da DRHU, concluímos que é a mesma professora. Se há observações 

duplicadas em uma das bases (por exemplo, duas mulheres nascidas em 1 de janeiro 

de 1950 que trabalham na mesma escola), partimos para o segundo estágio no qual 

adicionamos a informação de cor de pele. Se a duplicidade continua, adicionamos 

então a formação no ensino superior. Depois de realizar o pareamento das bases do 

Censo e da DRHU, foi possível obter a quantidade de faltas por professor e por escola. 
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Tabela 1 - Descrição das variáveis (continua) 

Variável Descrição 

Características dos professores  

Quantidade de Faltas3 Número de faltas registradas no prontuário do docente, por escola, em 

dias. 

Pós-Graduação1 Dummy = 1 se professor possuir especialização, mestrado ou 

doutorado e = 0 caso contrário. 

Formação Adequada1 Dummy = 1 se o professor leciona disciplinas para as quais está 

habilitado segundo sua formação de ensino superior e = 0 caso 

contrário. A formação do docente e as disciplinas ministradas são 

observadas na base de docentes do Censo Escolar. 

Experiência1 Anos de experiência como professor. 

Idade1 Idade do professor, em anos. 

Cor da Pele1 Dummy = 1 se professor identifica-se como branco e = 0 caso 

contrário. 

Gênero1 Dummy = 1 se professor identifica-se como do gênero feminino e = 0 

caso contrário 

Leciona no Ensino 

Fundamental I1 

Dummy = 1 se o professor leciona no ensino fundamental I (1º ano ao 

5º ano) e = 0 caso contrário. 

Leciona no Ensino 

Fundamental II1 

Dummy = 1 se o professor leciona no ensino fundamental II (6º ano ao 

9º ano) e = 0 caso contrário. 

   

Leciona no Ensino Médio1 Dummy = 1 se o professor leciona no ensino médio e = 0 caso contrário. 

Leciona em outra rede de 

ensino1 

Dummy = 1 se o professor leciona também em escola municipal, federal 

ou privada e = 0 caso contrário. 

Características das escolas  

Urbana1 Dummy = 1 se a escola localiza-se na área urbana e 0 caso contrário. 

Qualidade da 

Infraestrutura2 

Índice que agrega dezoito itens de avaliação da qualidade da 

infraestrutura geral e pedagógica da escola (disponíveis no Anexo C). 

Para cada item, atribuiu-se o valor 1 para as opções bom ou excelente 

e 0 para as opções regular ou precária. 

Número de Alunos1 Indica a quantidade total de alunos matriculados na escola. 

Renda do Município4 Renda média do Município em que está localizado em 2010 

(informação mais próxima de 2007). 

Dificuldades da 

Gestão Escolar2 

Índice que agrega três itens de avaliação do diretor acerca das 

dificuldades de gestão do trabalho do professor (disponíveis no Anexo 

A). Para cada item, atribuiu-se o valor 2 para a opção muita dificuldade, 

1 para dificuldade mediana e 0 para nenhuma dificuldade. 

1Censo escolar; 2SARESP; 3DRHU-SEE/SP; 4IBGE. 
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Tabela 1 - Descrição das variáveis (conclusão) 

Variável Descrição 

Características das escolas  

Dificuldades de 

Envolvimento da 

Comunidade2 

Índice que agrega seis itens de avaliação do diretor acerca das 

dificuldades de envolvimento da comunidade na solução de problemas 

da escola (disponíveis no Anexo B). Para cada item, atribuiu-se o valor 

2 para a opção muita dificuldade, 1 para dificuldade mediana e 0 para 

nenhuma dificuldade. 

Formação do Diretor2 Dummy = 1 se a formação do diretor foi em Pedagogia ou Educação e 

= 0 caso contrário. 

Pós-Graduação2 Dummy = 1 se o diretor possuir mestrado ou doutorado e = 0 caso 

contrário. 

Experiência como Diretor2 Dummy = 1 se o diretor atua no cargo há quinze anos ou mais e = 0 

caso contrário. 

Outro Trabalho Diretor2 Dummy =1 se o diretor possui outro trabalho, além de diretor da escola 

pela qual respondeu o questionário e = 0 caso contrário. 

Características dos alunos  

Atraso escolar1 Indica o percentual de alunos que têm idade acima do máximo ideal 

para a sua série na escola. 

Indicador de Renda 

Familiar dos Alunos2 

Índice que agrega treze itens (disponíveis no Anexo D) acerca da posse 

de bens duráveis no domicílio do estudante. Para cada item, foi 

atribuído o valor 1 para a posse de uma unidade, o valor 2 para a posse 

de duas ou mais unidades do bem e o valor 0 se o domicílio não possui 

o bem. 

Indicador de Interesse dos 

Alunos pela Escola2 

Índice construído a partir das respostas dos alunos para cinco itens 

sobre o interesse desses nas aulas e na escola (disponíveis no Anexo 

E). Atribui-se o valor 1 para a resposta sim e 0 para a resposta não. 

Indicador de Envolvimento 

dos Pais nas Atividades 

Escolares2 

Índice construído a partir das respostas dos alunos que indica o 

envolvimento dos pais com as atividades escolares em cinco itens 

(disponíveis no Anexo F). Para cada item, atribui-se o valor 2 para a 

resposta frequentemente, o valor 1 para a resposta de vez em quando 

e 0 para a resposta raramente ou nunca. 

Proporção de meninas1 Indica o percentual de alunos que são do gênero feminino na escola 

1Censo escolar; 2SARESP; 3DRHU-SEE/SP; 4IBGE. 
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2.2. ESTATÍSTICAS DESCRITIVAS 

 

 

Os dados de quantidade de faltas são discretos caracterizando-se por 

dados de contagem. O gráfico 1 mostra a distribuição do número de faltas 

discricionárias (no limite de 24 faltas sem sanções administrativas permitidas pela 

legislação naquele ano) e o gráfico 2 mostra a distribuição acumulada das faltas, entre 

os professores que apresentaram pelo menos uma falta em 2007. O primeiro ponto a 

observar é que a distribuição de faltas tem uma concentração em zero (quase 50% 

dos docentes não apresenta nenhuma falta), diminuindo conforme o aumento da 

quantidade dessas. Além disso, cerca de 72% dos professores apresenta número de 

faltas igual ou menor a doze em 2007, o que equivale naquele ano, ao número máximo 

de faltas abonadas permitidas e, portanto, sem nenhum prejuízo pecuniário. 

 

 

Gráfico 1 - Distribuição de faltas discricionárias 

Fonte: DRHU-SEE/SP 
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Gráfico 2 - Distribuição cumulativa de faltas discricionárias estritamente positivas 

Fonte: DRHU-SEE/SP 

 

Um ponto relevante a ser mencionado a respeito da distribuição das faltas 

é a possibilidade de manipulação do registro dessas. Tal como os dados de violência 

escolar, há a possibilidade de os dados de faltas estarem subestimando a real 

quantidade de faltas dos professores. Um indício disso poderia ser o alto número de 

zero dias, representando cerca de 50% do total. Entretanto, esse é um problema de 

difícil tratamento uma vez que os dados foram fornecidos de forma agrupada pela 

Secretaria da Educação e não há informação na base que nos possibilite corrigir essa 

possível manipulação. Feita essa ressalva, seguiremos com a análise dos dados. 

As tabelas 2 e 3 apresentam as estatísticas descritivas da amostra. 

Nota-se que a maior parte do corpo docente é composto por mulheres 

(77%) e brancos (87%). Os professores possuem em média 42 anos de idade e 21 

anos de experiência. Mais de 94% dos docentes têm formação de ensino superior, 

mas apenas 2,4% possui formação no nível de mestrado ou doutorado. A maioria dos 

professores (68%) apresenta formação de ensino superior compatível ou adequada 

para a(s) disciplina(s) que leciona. Grande parte dos docentes das escolas estaduais 

paulistas leciona no segundo ciclo do ensino fundamental (64%) ou no ensino médio 

(56%); apenas 25,9% deles leciona para o primeiro ciclo do ensino fundamental. Por 

último, cerca de 20% dos professores também leciona em escolas de outras redes 

(municipal, federal ou privada). Cerca de 91% dos diretores possui formação em 

pedagogia ou educação e 3,6% deles concluiu algum curso de pós-graduação. Por 
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volta de 17% dos gestores das unidades educacionais tem 15 anos ou mais de 

experiência nesse cargo e 38% possui outro emprego na área de educação ou não. 

Os indicadores de dificuldade de gestão e dificuldade de envolver a comunidade no 

dia-a-dia da escola apresentam, respectivamente, média (desvio-padrão) de 1,3 (1,3) 

e 3,2 (2,3) pontos, sendo que variam entre 0 e 6 pontos e 0 e 12 pontos. 94% das 

escolas localiza-se em zona urbana e a média de alunos matriculados em cada escola 

é de 907. A média (desvio-padrão) do índice que avalia a qualidade da infraestrutura 

é de 9,8 (6,2), sendo que o mesmo varia entre 0 e 36 pontos. 

 

Tabela 2 - Características dos professores 

  Média Desvio-padrão 

Característica dos Professores 

  Ensino Superior 94,6% 22,7% 

  Pós-Graduação 2,4% 15,2% 

  Formação Adequada 68,1% 46,6% 

  Experiência 20,6 anos 10,7 

  Idade 41,8 anos 8,8 

  Cor da Pele (branco) 86,7% 33,9% 

  Gênero (mulher) 77,2% 41,9% 

  Leciona no Ensino Fundamental I 25,9% 43,8% 

  Leciona no Ensino Fundamental II 64,2% 48,0% 

  Leciona no Ensino Médio 55,6% 49,7% 

  Leciona em outra rede de ensino 20,3% 40,2% 

Fonte: Censo Escolar e SARESP 

 

Com relação aos alunos, pouco menos da metade é do gênero feminino 

(49%) e cerca de 42% apresentam inadequação idade-série, ou seja, estão atrasados. 

O índice que mede o nível socioeconômico médio dos estudantes em cada escola 

varia entre 2,6 e 16,2 pontos e apresenta média (desvio-padrão) de 11,1 (1,4) pontos. 

Os indicadores de interesse dos alunos pela escola e do envolvimento dos pais nas 

atividades escolares apresentam, respectivamente, média (desvio-padrão) de 3,8 

(0,1) e 3,9 (0,8) pontos, sendo que variam entre 0 e 5 pontos e 0 e 8 pontos 
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Tabela 3 - Características das escolas, dos diretores e dos alunos 

  Média Desvio-padrão 

Característica das Escolas 

  Urbana 93,8% 24,2% 

  Qualidade da Infraestrutura 9,8 6,2 

  Número de Alunos 907,3 575,7 

  Renda do Município 1705,6 554,1 

Característica dos Diretores   

  Dificuldades da Gestão Escolar 1,3 1,3 

  Dificuldades de Envolvimento da 

Comunidade 
3,2 2,3 

  Formação do Diretor 91,0% 28,7% 

  Pós-Graduação 3,6% 18,6 

  Experiência como Diretor 17,4% 37,9% 

  Outro Trabalho Diretor 38,2% 48,6% 

Características dos Alunos   

  Atraso escolar 42,3% 15,4% 

  Indicador de Renda Familiar dos   

Alunos 
11,1 1,4 

  Indicador de Interesse dos Alunos 

pela Escola 
3,8 0,1 

  Indicador de Envolvimento dos 

Pais nas Atividades Escolares 
3,9 0,8 

  Proporção de meninas 48,6% 7,5% 

Fonte: Censo Escolar, SARESP e IBGE 
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3. METODOLOGIA 

 

 

O número de faltas discricionárias (até 24 dias sem sanção administrativa) 

do professor t na escola s (𝑌𝑡𝑠) é explicado por suas próprias características (𝑃𝑡), por 

características das escolas e de seus diretores (𝐸𝑠  𝑒 𝐷𝑠) e de seus alunos (𝐴𝑠). Essas 

características foram detalhadamente descritas na seção anterior. 

𝑌𝑡𝑠 =  𝛽0 + 𝛽1𝑃𝑡 + 𝛽2𝐸𝑠 + 𝛽3𝐷𝑠 + 𝛽4𝐴𝑠 +  𝜀                                                                             (1) 

As distribuições que mais se adequam ao caso de dados de contagem são 

a Poisson ou a Binomial Negativa, cujas equações podem ser expressas por (2), 

conforme Cameron e Trivedi (2005).  

Pr(𝑌 = 𝑦) =  
Γ(𝛼−1 + 𝑦)

Γ(𝛼−1)Γ(y + 1)
(

𝛼−1

𝛼−1 + 𝜇
)

𝛼−1

(
𝜇

𝛼−1 + 𝜇
)

𝑦

 , 𝑦 = 0,1,2, … ;  𝜇 > 0;  𝛼 > 0               (2) 

 Essa é a fórmula geral da Binomial Negativa, a Poisson é o caso 

específico quando  𝛼 = 0. Uma característica importante da Poisson é a 

equidispersão, que caracteriza a igualdade entre a média e a variância (3) e (4).  

         𝐸(𝑌)  =  𝜇                                                                                                                         (3)  

                      𝑉𝑎𝑟(𝑌) =  𝜇                                                                                                                      (4) 

Assim, o modelo de regressão de Poisson é derivado dessas 

características ao parametrizar a relação entre o parâmetro da média 𝜇 e as 

covariadas x (5). 

𝜇𝑖 = exp(𝑥′
𝑖β) , i = 1, …, N                                                                           (5) 

Entretanto, quando a condição de igualdade entre a média e a variância 

não é satisfeita, não é recomendada a utilização da Poisson. Nesses casos o uso da 

Binomial Negativa é mais adequada, uma vez que a variância pode aumentar em 

função de um fator 𝛼 (6). Nesse modelo, é possível dar uma interpretação Bayesiana 

na qual a distribuição da prior 𝜇 é uma gamma, dado um 𝛼, e a posterior que assume 

uma forma fechada (resulta em uma distribuição conhecida). Feito isso, a média e a 

variância assumem as seguintes formas:  
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𝐸(𝑦|𝜇, 𝛼) =  𝜇                                                                                                          (6) 

𝑉𝑎𝑟(𝑌|𝜇, 𝛼) =  𝜇(1 + 𝛼𝜇)                                                                                         (7) 

Assim, nos casos de sobredispersão a Binomial Negativa consegue 

modelar a variância pelo fator 𝛼.  

Quando há um excesso na concentração de zeros há outros modelos que 

se baseiam na Poisson e na Binomial Negativa, acrescentando um componente 

binário para explicar essa inflação de zeros. De acordo com Cameron e Trivedi (2005), 

esse componente consiste em uma probabilidade f1(0) do valor medido ser zero e 

probabilidade 1- f1(0) de assumir valores diferentes de nulo. Assim, ele se soma à 

outra distribuição f2 (Poisson ou Binomial Negativa no caso em análise), resultando 

nos modelos de inflação zero. 

𝑔(𝑦) = {
𝑓1(0) + (1 − 𝑓1(0))𝑓2(0)       𝑖𝑓 𝑦 = 0

(1 − 𝑓1(0))𝑓2(𝑦)                       𝑖𝑓 𝑢 ≥ 1 
                                                        (8) 

 

 

3.1. ESCOLHA DO MODELO ADEQUADO 

 

 

A forma utilizada para decidir entre os modelos com inflação em zero ou 

não é o proposto por Vuong (1989), o qual consiste no seguinte teste: 

 𝐻0: 𝐸0 [𝑙𝑜𝑔
𝑓(𝑌𝑡|𝑍𝑡;𝜃∗)

𝑔(𝑌𝑡|𝑍𝑡;𝛾∗)
] = 0 

 𝐻𝑎: 𝐸0 [𝑙𝑜𝑔
𝑓(𝑌𝑡|𝑍𝑡;𝜃∗

𝑔(𝑌𝑡|𝑍𝑡;𝛾∗)
] > 0 

Se for rejeitado Ho, significa que 𝐹𝜃 é melhor do que 𝐺𝛾, sendo E0 a 

esperança com relação ao verdadeiro processo gerador dos dados H(.), 

desconhecido. No estudo em questão, será testado 𝐹𝜃 como o grupo de modelos 

inflacionados em zero, contra 𝐺𝛾 como uma Binomial Negativa padrão. Para o caso 

da quantidade de faltas dos professores o teste rejeitou a hipótese nula, pois 
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apresentou um p-valor inferior a 5% indicando que o uso de modelos inflacionados em 

zero é mais adequado (tabela 4).  

Para decidir entre os modelos de Poisson ou Binomial Negativa 

inflacionados em zero, pode ser utilizado o teste de razão de verossimilhança para 

H0: 𝛼 = 0. Entretanto, para esse caso particular, é utilizado uma mistura na proporção 

50:50 de uma qui-quadrado com 0 grau de liberdade (ponto de massa em zero) e uma 

qui-quadrado com um grau de liberdade para capturar os efeitos fixos e os efeitos 

aleatórios, respectivamente. No caso das faltas dos professores, rejeitou-se a 

hipótese nula pois apresentou um p-valor inferior a 5%, indicando o uso da Binomial 

Negativa com inflação em zero (tabela 4) e alfa igual a 0,46. 

 

Tabela 4 - Testes para escolha da metodologia a ser utilizada 

  Valor de Teste de Vuong Teste Verossimilhança 

 Alfa p-valor p-valor 

Quantidade de faltas 

discricionárias 

0,46 
0,00 0,00 

(0,04) 

Nota: Erro-padrão entre parênteses   
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

A tabela 5 apresenta os resultados da regressão que investiga os fatores 

associados às faltas discricionárias dos professores da rede estadual paulista. Em 

primeiro lugar, observam-se os efeitos das características sociodemográficas dos 

docentes. O gênero e a idade estão ambos associados ao número de faltas, ambos 

estatisticamente significantes a 5%: em média, mulheres faltam mais e professores 

mais velhos faltam menos. O coeficiente da variável cor da pele é negativo, indicando 

que professores brancos faltariam menos em média, mas este só é significante a 10%. 

A experiência do professor, por sua vez, está associada a um maior número de faltas, 

de forma decrescente, e este efeito é significante a 1%. Seria esperado que faltas por 

razões médicas – motivo mais alegado entre as faltas-dia – fossem mais incidentes 

entre professores mais velhos (e também mais experientes). No entanto, os resultados 

encontrados não apontam nessa direção: sinais contrários dos coeficientes da idade 

e da experiência sugerem que que as faltas observadas devem ser, de fato, em sua 

maioria, discricionárias e que o efeito da experiência possa ser explicado por maior 

conhecimento do professor sobre as regras o ambiente institucional que permitem as 

faltas. A formação acadêmica dos professores não explica o absenteísmo, uma vez 

que os coeficientes das variáveis que indicam se o docente tem ensino superior ou 

pós-graduação não são significantes. 

Professores que lecionam no primeiro ciclo do ensino fundamental faltam 

menos, enquanto professores que lecionam no segundo ciclo do ensino fundamental 

ou no ensino médio faltam mais. Esses resultados são esperados, uma vez que os 

docentes que lecionam do 1º ao 5º ano da educação básica ministram todas as aulas 

para a mesma turma. Nesse caso, a decisão de faltar implicaria ausentar-se por um 

período completo, o que contabilizaria faltas em quatro ou cinco aulas. O mesmo não 

ocorre entre professores do 6º ao 12º anos, que ministram aulas em disciplinas 

específicas e, portanto, tem mais facilidade de ausentar-se de apenas uma aula por 

vez. Na rede estadual paulista, os professores com formação inadequada são, em 

geral, professores temporários ou substitutos. Já os docentes que possuem formação 

específica para as disciplinas que ministram são efetivos. Os resultados da regressão 
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apontam que esses últimos apresentam maior número de faltas, em média, o que é 

esperado uma vez que esses são concursados, com estabilidade de emprego, 

enquanto os primeiros precisam renovar seus contratos anualmente para permanecer 

na rede e, em alguma medida, essa renovação depende de sua assiduidade. Por fim, 

professores que atuam na zona urbana ou que possuem outro vínculo empregatício, 

seja ele em outra rede pública (municipal ou federal) ou na rede privada, também 

parecem faltar mais (baseline é o professor que leciona no ensino estadual apenas). 

Esses resultados podem indicar maior risco ocupacional (professores que atuam nas 

cidades ou em várias escolas tem mais chance de sofrer com stress ou outras 

enfermidades) ou ainda maior dificuldade de deslocamento do professor, o que 

reduziria sua assiduidade. Outra explicação possível é que professores com mais de 

um vínculo empregatício ou que atuam em um mercado de trabalho mais atrativo 

teriam menor custo de oportunidade em faltar e isso é corroborado pelo resultado de 

que docentes que lecionam em municípios com salários mais elevados também faltam 

mais. Os coeficientes das variáveis relacionadas aos atributos funcionais e do 

mercado de trabalho dos professores são significantes a 1%. 

As covariadas relacionadas às características das escolas e dos diretores 

visam captar as condições de trabalho do professor e aspectos relacionados à gestão 

escolar. A formação acadêmica do diretor não parece estar associada ao 

absenteísmo, já que os coeficientes das variáveis que indicam se o gestor é formado 

na área de educação ou se possui pós-graduação não são significantes. Embora o 

coeficiente da variável que indica a experiência do diretor apresente o sinal esperado 

– escolas com diretores mais experientes apresentariam menor taxa de absenteísmo 

– o mesmo não é estatisticamente significante. Outras variáveis que apontam para a 

dificuldade da gestão são o número de alunos matriculados e o engajamento do 

diretor/tempo que dedica à escola. Ambas apontam para os resultados esperados e 

são estatisticamente significantes pelo menos a 5%: escolas maiores, cuja gestão e o 

controle dos recursos humanos devem ser mais desafiadores, e escolas cujos 

diretores possuem outro vínculo empregatício, possuem maior número de faltas. Por 

fim, foram incluídos dois indicadores que avaliam a opinião dos próprios gestores 

sobre as dificuldades encontradas em seu trabalho como administradores. O índice 

que mede a dificuldade em solucionar os problemas da escola e conduzir o trabalho 

dos docentes apresenta o sinal esperado (positivo), mas não é estatisticamente 
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significante. Já o índice que capta a dificuldade do diretor em envolver a comunidade 

nas atividades da escola é significante a 10%, mas apresenta sinal contrário ao 

esperado: a maior dificuldade de engajamento estaria associada a menos faltas. 

A qualidade da infraestrutura administrativa e pedagógica parece afetar o 

número de faltas: em escolas cujas condições de conservação e funcionamento das 

instalações são melhor avaliadas o número de faltas é menor, em média, e este efeito 

é estatisticamente significante a 1%. Esse resultado revela a importância das 

condições de trabalho como fator associado ao absenteísmo. Além disso, algumas 

características do alunado também se mostram significantes a 1% para explicar a falta 

dos docentes: os professores faltam mais, em média, em escolas cujos alunos são 

mais pobres e naquelas em que o interesse dos alunos pelos estudos é menor. O 

primeiro resultado está, em alguma medida, relacionado às condições de trabalho do 

professor, já que escolas que recebem alunos com menor renda tendem a ter menos 

recursos. Além disso, essa informação também está associada ao background familiar 

dos estudantes, como a escolaridade dos pais e a importância que dão à educação 

dos filhos. O segundo resultado sugere que professores valorizam o engajamento dos 

alunos e levam essa característica em conta na sua decisão em faltar. Em escolas 

que apresentam proporção mais elevada de alunos atrasados possuem maior número 

de faltas, mas esse efeito não é estatisticamente significante. Ao contrário do que se 

poderia esperar, o engajamento dos pais nas atividades da escola também está 

associado a um maior número de faltas, embora o coeficiente não seja 

estatisticamente significante. Por fim, a proporção de meninas não está associada ao 

número de faltas. 
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Tabela 5 - Estimações (continua) 

Características dos Professores Ensino Superior 0,000 

  (0,016) 

  [0,004] 

 Pós-Graduação 0,028 

  (0,018) 

   [0,134] 

 Formação Adequada 0,042*** 

  (0,007) 

   [0,197] 

 Experiência 0,013*** 

  (0,001) 

   [0,061] 

 Experiência^2 -0,000*** 

  (0,000) 

   [-0,001] 

 Idade -0,004*** 

  (0,001) 

   [-0,019] 

 Cor da Pele (branco) -0,017* 

  (0,009) 

   [0,081] 

 Gênero (mulher) 0,017** 

  (0,007) 

   [0,079] 

 Leciona no Ensino Fundamental I -0,062*** 

  (0,010) 

   [-0,289] 

 Leciona no Ensino Fundamental II 0,029*** 

  (0,008) 

   [0,136] 

 Leciona no Ensino Médio 0,035*** 

  (0,007) 

   [0,165] 

 Leciona em Escola Municipal ou 
Federal 
  

0,110*** 

 (0,009) 

 [0,541] 

 Leciona em Escola Privada 0,077*** 

  (0,010) 

   [0,376] 

Características das Escolas Urbana 0,069** 

  (0,027) 

   [0,313] 
Nota: Erros-padrão entre parênteses. Efeitos marginais em colchetes. *p<0,1  **p<0,05  ***p<0,01 
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Tabela 5 - Estimações (conclusão) 

Características das Escolas Qualidade da Infraestrutura -0,003*** 

  (0,001) 

  [-0,013] 

 Número de Alunos 0,000*** 

  (0,000) 
   [0,000] 

 Renda do Município 0,000*** 

  (0,000) 
   [0,000] 

Características dos Diretores Dificuldades da Gestão Escolar 0,001 

  (0,003) 
   [0,004] 

 
Dificuldades de Envolvimento da 
Comunidade 
  

-0,003* 

 (0,002) 
 [-0,013] 

 Formação do Diretor -0,010 

  (0,010) 
   [-0,047] 

 Pós-Graduação -0,001 

  (0,016) 
   [-0,003] 

 Experiência como Diretor 0,000 

  (0,008) 
   [0,001] 

 Outro Trabalho Diretor 0,016** 

  (0,006) 
   [0,052] 

Características dos Alunos Atraso escolar 0,017 

  (0,028) 
   [0,079] 

 
Indicador de Renda Familiar dos   
Alunos 
  

-0,010*** 

 (0,0028) 
 [-0,047] 

 
Indicador de Interesse dos Alunos 
pela Escola 
  

-0,112*** 

 (0,026) 
 [-0,525] 

 
Indicador de Envolvimento dos Pais 
nas Atividades Escolares 
  

0,000 

 (0,005) 
 [0,001] 

 Proporção de meninas 0,158 

  (0,130) 
   [0,744] 

 Constante 2,392*** 
   (0,130) 

Nota: Erros-padrão entre parênteses. Efeitos marginais em colchetes. *p<0,1  **p<0,05  ***p<0,01 
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5. COMENTÁRIOS FINAIS 

 

 

A falta do docente traz altos custos à administração escolar, pois exige a 

sua reposição por professores substitutos ou eventuais. Além disso, o tempo 

despendido para adaptação do novo professor com a turma e com o sistema escolar 

não são recuperados posteriormente, tornando-se um custo de aprendizagem ao 

aluno. Diversos estudos têm apontado o impacto negativo disso sobre o desempenho 

e absenteísmo dos seus alunos. Por isso, é necessário compreender de forma mais 

detalhada esse evento, a fim de ser possível desenvolver políticas públicas que 

desincentivem esse comportamento. 

Assim, a contribuição deste artigo está em encontrar os principais fatores 

associados às faltas discricionárias dos professores nas escolas públicas estaduais 

de São Paulo. Utilizando-se de uma base ainda pouco explorada nesse tema, foram 

identificadas quais características dos professores, das escolas e dos alunos têm 

relevância sobre o assunto. Ademais também foram investigadas algumas 

características dos diretores e do Município. 

Os resultados encontrados revelam que entre os aspectos dos professores, 

a cor da pele, o gênero, a idade e a experiência estão relacionadas com as faltas 

desses. Além disso, a formação adequada, a série em que ensinam e o fato de terem 

mais de um trabalho como professor, também são características importantes.  

Entre os aspectos escolares, estar localizada em região urbana é relevante. 

Ademais, o tamanho da escola medido pelo número de alunos e a qualidade da 

infraestrutura também impactam de forma significante. Por outro lado, o rendimento 

da população economicamente ativa do Município em que está localizada apesar de 

significante, tem um efeito muito pequeno sobre as faltas dos docentes. 

Quanto às características dos diretores, as únicas variáveis encontradas 

que têm impacto é o fato do diretor exercer outro trabalho e a dificuldade em envolver 

a comunidade. Por último, quanto aos aspectos dos alunos, a renda familiar e o 

interesse dos alunos foram os únicos que apresentaram relação com o absenteísmo 

dos docentes. 

Essa dissertação se propõe a estudar um evento que, apesar de muito 

relevante para o tema da educação, é ainda pouco explorado pela literatura de forma 
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quantitativa. Isso só foi possível pelo uso da base fornecida pela Secretaria de 

Recursos Humanos do Estado de São Paulo. Dessa forma, esses achados podem 

contribuir na discussão e na formulação de políticas públicas que visem diminuir a 

incidência das faltas dos professores e, com isso, mitigar os efeitos negativos sobre 

suas turmas.  

Como próximo passo, sugere-se a pesquisa os principais fatores 

associados às licenças dos professores de escolas públicas. Para isso, será 

necessário um estudo mais profundo da legislação para compreender, em nossa base 

de dados, a partir de quantas faltas-dias pode ser considerado que um professor está 

de licença. 
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ANEXO A – PERGUNTAS PARA MONTAR O ÍNDICE DE 

DIFICULDADE DE GESTÃO ESCOLAR 

 

Indique o grau de dificuldade (Muita Dificuldade, Dificuldade Mediana, Nenhuma 

Dificuldade ou Não Desenvolvo a atividade) que você encontra no seu trabalho como 

diretor, para desenvolver, nesta escola, cada uma das atividades que se seguem. 

 

Atividades desenvolvidas nesta escola: 

 

45.envolver o conjunto dos professores nas decisões importantes a respeito da 

escola. 

47.acompanhar o trabalho dos professores. 

51.acompanhar os avanços dos alunos na aprendizagem e procurar estabelecer, junto 

com os professores e o professor coordenador, estratégias para melhorar o 

aproveitamento escolar. 
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ANEXO B – PERGUNTAS PARA MONTAR O ÍNDICE DE 

DIFICULDADE DE ENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE 

 

Indique o grau de dificuldade (Muita Dificuldade, Dificuldade Mediana, Nenhuma 

Dificuldade ou Não Desenvolvo a atividade) que você encontra no seu trabalho como 

diretor, para desenvolver, nesta escola, cada uma das atividades que se seguem. 

 

Atividades desenvolvidas nesta escola: 

 

61.estabelecer contato com as famílias quando alunos começam a faltar muito. 

62.dialogar com os pais dos alunos acerca da situação escolar de seus filhos. 

64.mobilizar a comunidade a participar do Conselho de Escola e da APM. 

66.interagir com as escolas vizinhas, na busca de alternativas para a solução de 

problemas comuns. 

67.estabelecer parcerias com outras instituições (empresas diversas, ONGs, serviços 

de saúde, órgãos de proteção à crianças e adolescentes etc.) 

71.concretizar a participação dos alunos no Conselho de Classe/série. 
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ANEXO C – PERGUNTAS PARA MONTAR O ÍNDICE DE 

QUALIDADE DE INFRAESTRUTURA 

 

Avalie as condições de conservação e funcionamento das instalações da escola que 

você dirige (Precárias, Regulares, Boas, Excelentes, Não Existe(m)): 

 

91. Prédio escolar. 

92. Salas de aula. 

93. Laboratórios. 

94. Sala de Informática. 

95. Biblioteca. 

96. Salas para exibição de vídeos e DVDs. 

97. Quadras. 

98. Sala para os professores. 

99. Sala específica para o professor coordenador. 

100. Salas destinadas ao grêmio estudantil. 

101. Espaço para recreação. 

102. Espaço para as refeições. 

103. Condições dos vidros, lâmpadas, encanamentos. 

104. Limpeza e conservação dos banheiros. 

105. Condições de conforto e conservação do mobiliário escolar. 

106. Limpeza e conservação da área externa. 

107. Condições de limpeza e conservação das paredes e muros. 

108. Aparência geral da escola (cortinas, filtros, objetos de decoração). 
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ANEXO D – PERGUNTAS PARA MONTAR O ÍNDICE DE 

RENDA FAMILIAR DO ALUNO 

 

Na sua casa tem (Não tem, Tem 1, Tem mais de 1) 

 

8. TV em cores? 

9. videocassete ou DVD? 

10. microcomputador? 

11. rádio? 

12. máquina de lavar roupas? 

13. aspirador de pó? 

14. telefone fixo? 

15. telefone celular? 

16. geladeira? 

17. freezer separado de geladeira? 

18. carro? 

19. banheiro? 

26. internet? 
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ANEXO E – PERGUNTAS PARA MONTAR O ÍNDICE DE 

INTERESSE DOS ALUNOS 

 

Você (Sim, Não) 

 

101. gosta de ir à escola? 

102. gosta de freqüentar as aulas? 

103. gosta de seus professores? 

104. se sente bem na sua turma? 

105. ficaria triste se tivesse de mudar de escola? 
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ANEXO F – PERGUNTAS PARA MONTAR O ÍNDICE DE 

INTERESSE DOS PAIS 

 

Com que frequência (Frequentemente, De vez em quando, Raramente ou nunca), 

desde o início do ano, seus pais ou os responsáveis por você vieram à escola para  

 

107. participar da reunião de pais? 

108. conversar sobre as suas notas? 

109. participar de festas? 

110. conversar sobre seu comportamento? 

111. colaborar na conservação da escola (pintura, pequenos reparos etc.)? 

 


