NSE
O nível socioeconômico (NSE) é um indicador que tem como finalidade apresentar uma
medida sintética do nível socioeconômico dos alunos que frequentam determinada escola, sendo
importante ressaltar que as características consideradas para o cálculo do indicador são as do
aluno da escola e de sua respectiva família, ou seja, as características da escola não são
consideradas para o cálculo do mesmo. O NSE sintetiza as características dos indivíduos em
relação à sua renda, ocupação e escolaridade, permitindo fazer análises de classes de indivíduos
semelhantes. A primeira função do nível socioeconômico é auxiliar o entendimento sobre o perfil
dos alunos atendidos por uma escola, pois em geral, existe uma forte correlação entre nível
socioeconômico e a qualidade do aprendizado. Parte das explicações se referem ao fato dos pais
de alunos com NSE mais alto terem maior escolaridade e maior acesso a determinados recursos,
que acabam impactando de forma positiva no desempenho do aluno.
Esse estudo foi desenvolvido por pesquisadores do GAME,FAE/UFMG, Maria Teresa
Gonzaga Alves, Flávia Pereira Xavier e José Francisco Soares.
O NSE é formado por três indicadores, sendo que cada indicador é composto por
diferentes itens. O indicador “Nível Educacional dos Pais”, por exemplo, possui os itens
escolaridade da mãe e escolaridade do pai. Já o indicador “Nível de Rendimento da Família”,
engloba itens referentes a bens de consumo da família, como acesso à banheiro, televisão,
geladeira, máquina de lavar roupa, etc., e renda familiar. O terceiro indicador é “Ocupação dos
Pais”, que inclui itens como área em que a mãe e o pai trabalham e posição da ocupação dos pais.
É esperado que os alunos da base da hierarquia, ou seja, com NSE igual a zero, não possuam
nenhum dos itens de bens de consumo descritos, tenham renda familiar no nível mais baixo, seus
pais tenham escolaridade muito baixa (ou nenhuma escolaridade) e exerçam ocupações
temporárias, informais ou de baixo prestígio ocupacional (ou ainda estão desempregados). Já para
os alunos com NSE mais alto, isto é, igual a dez, espera-se que os mesmos possuam todos os itens
de consumo nas situações mais vantajosas, tenham renda familiar na categoria mais alta, bem
como pais com escolaridade superior e ocupações de alto prestígio, em posições de comando ou
liderança.
A escala original do nível sócio econômico (NSE) médio das escolas foi calculada variando
em um intervalo de -3 a 3. Entretanto, para facilitar o entendimento e a avaliação dos resultados,
foi realizada uma transformação na escala e a mesma passou a variar de 0 a 10. Além disso, o NSE
foi separado em sete níveis: (1) Mais baixo; (2) Baixo; (3) Médio Baixo; (4) Médio; (5) Médio Alto;
(6) Alto; e (7) Mais alto.
Informações mais detalhadas podem ser obtidas através da nota técnica completa
escrita pelos autores.

