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Resumo: 

Os programas com base no incentivo ao uso de dados educacionais, conhecidos pela literatura internacional como data use, 

surgiram no ambiente das políticas de responsabilização escolar de alta consequência e passaram a ser adotados nas últimas 
décadas por órgãos governamentais de diversos países como parte dos esforços para melhorar a qualidade do desempenho 
dos estudantes. No Brasil, embora a experiência com esses programas seja mais recente, algumas iniciativas têm sido 
implementadas em âmbito estadual e municipal. A presente tese procurou investigar ações e percepções de gestores e 

professores a partir de um programa com base no incentivo ao uso de dados educacionais no município do Rio de Janeiro, 
chamado Escolas em Foco, que esteve em vigor em 400 escolas da rede municipal nos anos de 2015 e 2016. Para tanto, além 
de uma revisão bibliográfica sobre uso de dados educacionais por gestores e professores, também foi realizada no final do ano 

letivo de 2016 uma pesquisa de metodologia qualitativa em nove escolas da rede municipal selecionadas para participar do 
programa. O trabalho de campo contou com entrevistas semiestruturadas com gestores e professores do 1° e 3° ano do 
Ensino Fundamental das nove escolas. Foram entrevistadas ainda a coordenadora do Escolas em Foco na Secretaria Municipal 

de Educação e uma ex-funcionária do Núcleo de Informações Estratégias Educacionais (NIEE) da Prefeitura do Rio, setor que 
auxiliou na elaboração do programa. Esta tese de doutorado se apresenta em um modelo multipaper, com três artigos que 
discutem fatores possivelmente associados à tomada de decisão sobre uso de dados educacionais para planejamento 

pedagógico a partir dessa iniciativa, como as percepções sobre avaliações em larga escala, informações sobre o programa, 
valoração do programa e a relação/interação com o Professor de Acompanhamento Estratégico (PAE), especialista formado 
pela Secretaria para atuar nas escolas. Os resultados do estudo apontam que o programa teve uma boa recepção pela maioria 

dos gestores e professores nas escolas analisadas, embora tenham ocorrido problemas na divulgação de informações sobre a 
estrutura e funcionamento da política e ações diferenciadas por parte dos PAEs nas escolas. Um achado dessa pesquisa é que 
o programa Escolas em Foco parece ter tido uma influência mais significativa sobre decisões e ações tomadas pelos gestores 

das escolas, não chegando da mesma forma na ponta, isto é, aos professores. Por fim, a partir da interpretação das análises 
realizadas, a tese traz sugestões para formulação de novas políticas educacionais sobre uso de dados no Brasil, como a 
necessidade de gerar protocolos de ação mais claros, que possam promover ações mais direcionadas por parte dos 

especialistas envolvidos e iniciativas de formação que apresentem maior ênfase nos docente. 
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