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RESUMO 
 

 
Programas de bônus para servidores de escolas públicas, visando estimular a 
melhoria da aprendizagem dos alunos, foram adotados por diferentes estados 
brasileiros entre 2008 e 2011. A presente pesquisa teve como objetivo avaliar o 
impacto desses programas em três dimensões: 1. práticas pedagógicas dos 
professores; 2. absenteísmo e rotatividade dos professores ou visão do diretor ou 
professor sobre a assiduidade e rotatividade do professor; 3. interlocução com 
familiares para garantir a frequência dos alunos. A coleta de dados foi feita a partir 
dos questionários da Prova Brasil, respondidos por diretores, professores e alunos 
das escolas do grupo de tratamento e do grupo controle. Foram considerados na 
análise: a variação no ano de implementação dos programas (dose), seus diferentes 
desenhos (tipo) e a série/ano dos alunos (série) que responderam a Prova Brasil. A 
abordagem metodológica adotada para a análise proposta foi a de pareamento pelo 
escore de propensão, seguido do cálculo de diferenças em diferenças, entre os 
Estados que implementaram a política e os que não adotaram. Os resultados variam 
de acordo com a série e dose, havendo impacto positivo para algumas categorias de 
análise na dimensão 1, relacionado à frequência com que professores corrigem o 
dever de casa. Na dimensão 2, os resultados apontam para uma redução de 
preocupação dos diretores com a rotatividade dos professores e aumento da 
percepção de que o absenteísmo dos docentes é um problema na realidade escolar 
pública brasileira. Quanto à dimensão 3, os dados revelam, de modo geral, ausência 
de impacto. Permanece a dúvida sobre a eficiência e a eficácia do estímulo 
financeiro para produzir mudanças no comportamento dos professores e diretores 
que possam promover resultados intermediários na melhoria da aprendizagem dos 
alunos. 
 

 

 

Palavras-chave: bônus para professor, avaliação de impacto, accountability, práticas 

pedagógicas, absenteísmo docente, aprendizagem. 

  



 

ABSTRACT 
 
 

Between 2008 and 2011 bonuses program for people who work at state schools was 
implemented by a number of different Brazilian states. The aim was to stimulate the 
improvement of students’ performance. The objective of the present study is to 
evaluate the impact of those programs in 3 dimensions: 1 - teachers’ pedagogic 
practices, 2- absenteeism and teachers’ rotation, 3- interlocution with family 
members in order to ensure students’ presence at school. Data were collected from 
the Prova Brasil (Brazil Test) questionnaire, which was answered by principals, 
teachers and students from the treatment group schools and from the control group. 
The following items were taken into consideration: the variation in the years of 
implementation of the programs (dose), their difference in kind (type) and the 
different grades students were in (grade). The methodological approach for the 
proposed analysis was matching based on propensity score, followed by the 
calculation of differences in difference between the states that implemented this 
policy and those which did not. The results vary according to the grade and dose, 
with a positive impact in some of the categories of analysis: in dimension 1, there 
was an impact related to how often teachers correct homework; in dimension 2, 
results point to a reduction in director’s concern over teacher’s rotation and an 
increase in the perception that teacher’s absenteeism is a feature of the reality of 
state schools in Brazil;  as for dimension 3, data reveal no significant impact. There is 
no conclusive evidence that financial reward is an efficient and successful  way of 
promoting change in directors’ and teachers’ behavior, a change that would achieve 
intermediate results in the improvement of students’ learning skills. 
 
 

 

Keywords: bonuses for teachers, impact evaluation, accountability, pedagogic 

practices, teachers’ absenteeism, learning skills. 
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1 INTRODUÇÃO 
Conforme estudo sobre o equilíbrio no mercado de trabalho, apresentado por 

Shapiro e Stiglitz (1984), as relações entre empregados e empregadores representa 

o problema de agente (empregados) e principal (empregadores) decorrente da 

assimetria de informações entre as partes envolvidas. O empregador não consegue 

informações a respeito da escolha do empregado em relação ao nível de intensidade 

de esforço que dedicará às suas atividades, dadas as imperfeições e dificuldades de 

monitoramento em relação ao esforço e dedicação despendidos pelos empregados 

e aos custos inerentes a este processo de supervisão. 

Como forma de minimizar esta situação, incentivos e punições podem ser 

introduzidos na relação de trabalho, com o objetivo de estimular os empregados a 

dedicar um nível elevado de esforço em suas atividades. Neste sentido, incentivos 

na forma de recompensas financeiras resultantes do monitoramento das 

performances dos trabalhadores poderiam gerar maiores níveis de esforço 

despendidos por eles em suas atividades. 

No setor da educação, diferentes governos desenvolveram um sistema de 

bonificação variável para a rede pública de ensino, oferecendo um valor financeiro 

como parte adicional da remuneração dos servidores, condicionado a uma melhoria 

no desempenho dos alunos em exames de proficiência e/ou ao aprimoramento da 

qualidade dos serviços oferecidos. 

Diversos países, entre eles o Brasil, fazem ou fizeram uso desse tipo de 

instrumento como incentivo para professores na área pública. Esta opção pode ser 

compreendida como uma maneira de se contornar o problema de agência. Uma das 

principais razões para esta tentativa, que pretende estimular os professores no 

sentido de melhorem seu desempenho, está baseada no fato de que a qualidade do 

seu trabalho em sala de aula é fundamental para o aprendizado dos alunos, 

conforme evidenciado por Rivkin, Hanushek e Kain (2005). 

No Brasil, apesar da existência de poucos estudos a respeito dos resultados 

gerados, há também uma forte tendência de proliferação de políticas na área da 

educação fundamentadas no princípio de responsabilização e meritocracia. 

Programas de bônus para docentes com desempenho diferenciado, visando 

estimular direta ou indiretamente a melhoria na aprendizagem dos alunos, foram 

adotados pelos governos de diferentes Estados: São Paulo, Ceará, Pernambuco, 
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Minas Gerais, Amazonas, Goiás, Espírito Santo e Rio de Janeiro (BROKE; CUNHA, 

2011; NOGUEIRA; JESUS; CRUZ, 2013). 
Fato é que a implantação e o monitoramento de políticas de pagamento de 

bônus na área da educação ocorrem em um cenário com forte escassez de estudos 

avaliativos nacionais, explicitada pela baixa quantidade de informações e análises 

sobre o tema.  

A presente pesquisa tem como objetivo geral analisar os efeitos 

intermediários dos programas de bônus implementados nas redes públicas 

estaduais brasileiras, identificando os impactos gerados pelas políticas existentes 

em São Paulo, Pernambuco, Minas Gerais, Amazonas, Ceará, Espirito Santo, Rio de 

Janeiro e Goiás sobre alguns dos indicadores relacionados às práticas pedagógicas 

e à gestão escolar, medidos pelos questionários para Diretor, Professor e Aluno da 

Prova Brasil. 

A principal questão investigada é se a oferta de uma recompensa financeira 

para servidores públicos que trabalham na área da educação, condicionada a 

variáveis pré-estabelecidas, promove realmente um desempenho diferenciado do 

diretor e do professor, a ponto de modificar indicadores intermediários que possam 

proporcionar uma melhoria na aprendizagem dos alunos. 

Diferentemente dos poucos trabalhos de avaliação existentes a respeito das 

políticas de bônus, não se pretende aqui analisar o impacto na proficiência dos 

alunos. O foco foi colocado nos indicadores intermediários. 

O propósito na escolha dos indicadores que compuseram esta dimensão é  

capturar mudanças factíveis de comportamento no curto prazo, estimuladas pelos 

programas de bônus, e que dependam da motivação dos profissionais, elegíveis à 

recompensa financeira, a terem atitudes ou adotarem práticas que possam 

influenciar positivamente a aprendizagem dos alunos.  

O presente trabalho é composto por mais seis seções, além desta introdução. 

A segunda seção contempla uma revisão da literatura a respeito das concepções 

que fundamentam as políticas de bônus na área da educação, assim como uma 

análise de estudos avaliativos já realizados sobre o impacto de políticas 

internacionais e nacionais decorrente de mecanismos de bonificação. Contempla 

também a delimitação, fundamentação e relevância do campo da presente pesquisa. 

A terceira seção é  composta por uma descrição dos programas existentes no Brasil, 
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a partir da sistematização dos principais conteúdos das Leis, Leis Complementares, 

Decretos e documentos oficiais que instituíram tais programas e por uma breve 

descrição das respectivas redes de ensino. Os aspectos metodológicos relativos à 

montagem da base de dados, às categorias de análise, às técnicas estatísticas e 

econométricas utilizadas, às variáveis consideradas em cada modelo, bem como os 

modelos de estimações utilizados estão descritos na seção quatro. A quinta seção 

contém a descrição dos resultados obtidos e a discussão dos mesmos; na sexta 

seção as conclusões do estudo são apresentadas. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 
A preocupação com a qualificação do trabalho educacional tem levado 

governos de diversos países a implementar programas de bonificação a professores.  

De acordo com Hanushek (2009), o melhor método para aumentar a 

eficiência escolar é a meritocracia, através da criação de incentivos financeiros e 

carreira atraente aos profissionais que, após um determinado período em atividade, 

conseguiram melhorar o desempenho de seus alunos em relação ao patamar do 

qual partiram. No entanto, não basta, apenas, pagar um bônus no fim do ano; é 

fundamental criar um ambiente estimulante: manter salários mensais diferenciados 

para os bons professores e demitir os incapazes.  

Hanushek (2009) afirma ainda que reconhecer concretamente os talentos 

individuais é a maneira mais eficaz para preservar professores talentosos e melhorar 

o ensino. Mas não é fácil pôr essa ideia em prática, pois é preciso desenvolver 

mecanismos confiáveis para medir o desempenho tanto dos alunos como dos 

professores e possibilitar a comparação dos resultados ao longo dos anos.  

Fernandes & Gremaud (2009) destacam como elementos comuns a 

diferentes programas de accountability educacional: ênfase na aprendizagem dos 

alunos, mensurada por testes padronizados; co-responsabilização de gestores, 

diretores e professores pelo desempenho dos alunos; e a existência de um sistema 

de incentivos (financeiro ou de outra natureza) para que os atores co-

responsabilizados modifiquem suas ações no sentido de potencializar a melhoria de 

desempenho dos alunos nos testes padronizados.  

Apesar da implementação crescente de políticas dessa natureza em diversos 

países, evidências internacionais a respeito do impacto das políticas de 

accountability educacional sobre desempenho, ainda que apresentem sinais 

positivos em contextos específicos, podem não gerar ganhos de aprendizagem 

(FIGLIO & LOEB, 2011). 

O Conselho Nacional de Pesquisas estadunidense (National Research 

Council) estabeleceu um Comitê sobre Educação Pública para estudar 

responsabilização por desempenho baseada em testes e incentivos, rever e 

sistematizar pesquisas que investigam como o comportamento pode ser afetado por 

tais estímulos e considerar as implicações nos resultados dos alunos em provas 

padronizadas. 
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Entre as principais conclusões formuladas pelo National Research Council 

(2011), está a constatação de que políticas de governos estadunidenses de 

incentivo com consequências brandas, como é o caso da maioria dos programas de 

bônus, tendem a gerar impactos muito pequenos e não significativos.  

O mesmo Conselho afirma que políticos e educadores ainda não sabem 

como utilizar os incentivos baseados em testes para gerarem efeitos positivos na 

aprendizagem e para melhorarem a situação educacional. Recomendam a criação e 

avaliação de novos modelos, a adoção de diferentes abordagens e que outras 

variáveis sejam testadas para que este processo possa ser aprimorado, permitindo o 

desenvolvimento de um instrumental que efetivamente contribua para a qualidade da 

educação. 

Estudos americanos indicam que se não for implementada com outras 

estratégias - como avaliação de desempenho docente e desenvolvimento 

profissional associado a um plano de carreira estruturado - a política de bônus não 

têm efeito significativo no desempenho de alunos. 

Por outro lado, experiências internacionais avaliadas em países como Índia 

(MURALIDHARAN & SUNDARARAMAN, 2009), Inglaterra (ATKINSON et al., 2009) 

e Israel (LAVY, 2009), mostram que programas de bônus para professores podem 

melhorar o desempenho de alunos em provas padronizadas.  

Mas estes resultados não são generalizáveis, pois os programas apresentam 

desenhos específicos para as realidades avaliadas. Outras avaliações, como o caso 

de Nova York (FRYER, 2011), encontram impacto negativo na proficiência dos 

alunos, sem significância estatística.  

É notável o fato de Nova York ter interrompido, no segundo semestre de 

2011, um programa experimental, de participação voluntária, com duração de três 

anos, que não mostrou resultados esperados segundo uma série de critérios 

analisados (MARSH et al., 2011). A avaliação que embasou esta decisão de 

descontinuidade do programa de bonificação levou em consideração, além da 

ausência de impacto na proficiência dos alunos, a constatação da não ocorrência de 

atitudes e comportamentos diferenciados por parte dos professores ou diretores, no 

sentido de desenvolverem trabalhos em equipe com estratégias pedagógicas e de 

gestão que pudessem contribuir para uma evolução no desempenho dos 

estudantes, no médio prazo; e também a ocorrência de pequenos problemas na 
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implementação da política que não chegaram a comprometer significativamente os 

resultados esperados. 

Por outro lado, a cidade de Washington prossegue com  a implementação de 

um amplo programa de incentivo, que distribui bônus para professores com bons 

resultados, mas demite aqueles que não conseguem desempenhar minimamente 

suas funções. 

O único trabalho publicado no Brasil até o momento, com foco no impacto 

gerado por este tipo de política, é de Oshiro & Scorzafave (2011), que avalia o 

programa Bonificação por Resultados do Estado de São Paulo. 

Os pesquisadores utilizaram métodos econométricos (Pareamento baseado 

no Escore de Propensão e Diferenças-em-Diferenças) para mensurar o impacto do 

programa sobre o desempenho dos alunos em matemática e português na Prova 

Brasil na 4ª e 8ª séries do ensino fundamental. Com o intuito de atribuir causalidade 

entre a política e o impacto que ela busca promover nas notas, foram consideradas 

como grupo de tratamento as escolas estaduais de São Paulo submetidas à política, 

enquanto o grupo de controle foi composto por escolas com características 

semelhantes, mas pertencentes a outra rede (municipal paulista e de outros 

estados) onde políticas desta natureza não haviam sido implementadas.  

O estudo identifica um impacto positivo e estatisticamente significativo na 

proficiência dos alunos da 4ª série1, mas não constata impacto na proficiência dos 

alunos da 8ª série.  

Em pesquisa ainda em andamento, apresentada no 8° Seminário Itaú 

Internacional de Avaliação Econômica de Projetos Sociais, Bruns & Ferraz (2011) 

avaliaram os efeitos do bônus no desempenho escolar de alunos do 5° e 9° anos, 

em português e matemática na Rede Estadual Pernambucana. A avaliação utilizou o 

método de Diferenças-em-Diferenças, comparando escolas da rede estadual com 

escolas municipais ou com escolas estaduais de outros estados do Nordeste, antes 

(2005 e 2007) e depois (2009) da implementação do sistema de bônus.  

A nota dos alunos na Prova Brasil e no Sistema de Avaliação Educacional de 

Pernambuco (SAEPE) foi considerada como medida de desempenho dos 

estudantes em dois modelos distintos, sendo encontrados resultados positivos para 

                                                
1 6,4 pontos na escala SAEB em Matemática e 3,7 em Português 
2 Aumento de 0.22 desvios-padrão a 0.40 desvios-padrão, dependendo da especificação do modelo. 
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9º ano2, tanto em português como matemática, mas impacto pequeno ou nulo para 

5º ano nas duas análises.  

O impacto de curto prazo da política de bônus implementada no Espírito 

Santo sobre as notas de proficiência dos alunos da rede estadual está sendo 

analisado (em fase de elaboração) 3 . Esta avaliação também aplicará as 

metodologias de Pareamento baseado no Escore de Propensão e Diferenças-em-

Diferenças para mensurar o impacto do programa sobre o desempenho dos alunos 

em matemática e português, no 5° e 9° anos, nas notas da Prova Brasil e do 

Programa de Avaliação da Educação Básica do Espírito Santo (PAEBES). Serão 

utilizadas escolas municipais do Espírito Santo como grupo de controle para as 

escolas da rede estadual. 

Os próprios autores dessas pesquisas reforçam a necessidade de estudos 

complementares para se compreender as variáveis relacionadas às políticas que 

podem contribuir para a interpretação dos impactos identificados. Também 

ressaltam a importância de se investigar as diferenças de impacto entre as séries, 

assim como a carência de análise dos mecanismos de transmissão, compreendidos 

aqui como processos e/ou variáveis intermediárias que fazem a ligação entre o 

incentivo financeiro oferecido e o resultado final almejado na melhoria de proficiência 

dos alunos. 

Vale notar que, nas pesquisas nacionais citadas, a medida do impacto das 

políticas de bônus para professores não têm explorado esses mecanismos de 

transmissão. 

Ou seja, o foco recorrente nas pesquisas existentes está exclusivamente na 

utilização dos dados de desempenho dos alunos em provas padronizadas, nacionais 

e/ou estaduais, que compõem as avaliações de larga escala em vigência no país. 

Mas as políticas de incentivo partem do pressuposto de que a busca pela 

recompensa financeira promoverá mudanças no comportamento, na atuação e na 

prática dos profissionais envolvidos com o processo de aprendizagem, para que isto 

gere mudança nas condições de aprendizagem e possibilite um melhor desempenho 

dos alunos. Por esse motivo, torna-se relevante estudar os impactos sobre as 

variáveis intermediárias decorrentes da implementação de programas de bônus. 

 
                                                
2 Aumento de 0.22 desvios-padrão a 0.40 desvios-padrão, dependendo da especificação do modelo. 
3 Avaliação de impacto - bônus desempenho Sedu/ES, Luiz Guilherme Scorzafave, 2014. 
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2.1 Delimitação, fundamentação e relevância do campo de pesquisa 
A realização de provas nacionais e estaduais padronizadas, desenvolvidas 

para mensurar a aprendizagem dos alunos, tem crescido ao longo das duas últimas 

décadas no Brasil (SOUZA & OLIVEIRA, 2010), período em que foram criados 

diferentes instrumentos de avaliação em larga escala do sistema educacional 

público (SCHWARTZMAN, 2013).  

Uma proposta de modelo para classificação dos usos dos resultados de tais 

avaliações (BROOKE 2011) identifica a recorrência das seguintes possibilidades: 1) 

Avaliar e orientar a política educacional; 2) Informar as escolas a respeito da 

aprendizagem dos alunos e definir estratégias de formação continuada; 3) Informar o 

público sobre os progressos dos alunos; 4) Alocar recursos; 5) Elaborar políticas de 

incentivos salariais; 6) Avaliar o docente e 7) Certificar alunos e escolas. 

Dentre as avaliações nacionais em larga escala destaca-se o Sistema de 

Avaliação da Educação Básica (SAEB), uma avaliação externa aplicada no país a 

cada dois anos, desde 1990. Após algumas modificações, ajustes e adaptações, em 

2005 o SAEB foi reestruturado, passando a ser composto por duas avaliações: 

Avaliação Nacional da Educação Básica (ANEB) – amostral, incluindo redes públicas 

e privadas, com foco na gestão da educação básica que até então vinha sendo 

realizada no SAEB –  e Avaliação Nacional do Rendimento Escolar (Anresc), 

conhecida como Prova Brasil – censitária, aplicada em escolas que atendem a 

critérios de quantidade mínima de estudantes na série avaliada da última etapa dos 

anos iniciais (5º ano) ou dos anos finais (9º ano) do Ensino Fundamental. 

Criada para “avaliar a qualidade do ensino oferecido pelo sistema educacional 

brasileiro a partir de testes padronizados e questionários socioeconômicos” (Portal 

do Ministério da Educação - MEC), a Prova Brasil foi a primeira avaliação universal 

feita nas unidades públicas urbanas que oferecem a 1ª fase e/ou a 2ª fase do ensino 

fundamental, com uma quantidade mínima de alunos na série avaliada. Desta forma, 

a aplicação de provas que mensuram a aprendizagem dos estudantes permite a 

divulgação dos resultados por escola e pode “proporcionar aos agentes 

educacionais e à sociedade uma visão clara dos resultados dos processos de ensino 

e aprendizagem e das condições em que são desenvolvidos.” (site INEP).  

Além dos testes padronizados, respondidos pelos alunos, com questões 

sobre Língua Portuguesa e Matemática, alunos, professores e diretores respondem 
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a   questionários individualizados, elaborados com o objetivo de identificar fatores 

associados à aprendizagem, compreendidos como um conjunto de variáveis que 

podem contribuir de maneira positiva ou negativa para o desempenho dos alunos 

(HORTA NETO, 2007). Tais fatores são abrangentes, incluem aspectos 

socioeconômicos dos alunos, infraestrutura das escolas, perfil e formação dos 

servidores, entre outros itens que são cobertos pelos questionários e podem ser 

inferidos como variáveis que compõem os fatores associados à aprendizagem. 

Apesar de haver uma quantidade de informações bastante relevantes, 

produzida pelos questionários aplicados em 2007, 2009 e 2011, Oliveira (2011) 

constata que o último documento produzido pelo MEC contendo análises de fatores 

associados ao desempenho foi publicado e distribuído no relatório do SAEB 2003. 

Com relação à Prova Brasil, a autora não localizou, entre 2005 e 2010, nenhuma 

publicação, com vasta distribuição, que analisasse os dados coletados por meio dos 

questionários ou fizesse um estudo sobre os fatores associados ao desempenho. 

Silva (2008) destaca a importância de se pensar a aprendizagem como 

consequência de uma educação com qualidade, que envolve aspectos relacionados 

às práticas e aos conteúdos da escola. E afirma que os resultados da Prova Brasil 

permitem a observação de situações que podem levar à melhoria da aprendizagem 

da leitura, dos cálculos e raciocínio matemáticos nas escolas públicas que oferecem 

ensino fundamental. 

Na busca pela identificação e compreensão de características existentes nas 

escolas que possibilitaram aos alunos apresentarem bom desempenho na Prova 

Brasil, esta autora fez uma pesquisa de campo em 36 escolas4 das cinco regiões 

geográficas brasileiras, segundo critérios socioeconômicos e de desempenho na 

Prova Brasil. São constatadas diversas dimensões da gestão, organização e 

funcionamento de escolas que podem ter contribuído para uma evolução no nível de 

aprendizagem dos alunos. 

As dimensões de avaliação foram compostas por: ambiente educativo; prática 

pedagógica; avaliação; gestão escolar democrática; formação e condições de 

                                                
4  O critério de escolha da unidade escolar analisada levou em consideração a magnitude da 
contribuição da escola para a efetiva melhoria de desempenho dos alunos na Prova Brasil. Utilizou-
se, portanto, o chamado Índice de Efeito Escola (IEE) que mede o impacto que a escola tem na vida 
e no aprendizado do aluno. 
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trabalho dos profissionais da escola; ambiente físico escolar e acesso, sucesso e 

permanência na escola. 

Silva (2008) também afirma que empenho, competência, capacitação, 

interesse, dedicação, abertura para criar atividades e estimular os alunos foram as 

características destacadas pelos entrevistados que consideraram o professor como 

o principal responsável pelo bom desempenho das crianças.  

Com relação às práticas pedagógicas, a pesquisadora constata que 

 
As atividades pedagógicas desenvolvidas nas salas de aula ou em outros 
ambientes são consideradas como um dos fatores decisivos para o bom 
desempenho das crianças, embora muitas dessas atividades e propostas 
não cheguem a configurar um projeto pedagógico formal e estruturado. A 
variedade de recursos utilizados, os tempos dedicados à aprendizagem – 
no turno de estudo e em atividades complementares no turno oposto –, a 
mobilização e participação de alunos e até mesmo das famílias nos 
projetos, a quebra da rotina de sala de aula ou da forma de organizar os 
espaços e o mobiliário escolar foram citados por muitos dos que 
participaram da pesquisa. 
Além desses aspectos, muitos atores se referiram à disciplina e à 
organização da escola como elementos que impulsionam e valorizam a 
aprendizagem.  (SILVA, 2008, p.102). 

 

A autora ainda identifica que o aprimoramento da interlocução dos gestores 

das escolas com seus atores e da escola com interlocutores externos são fatores 

determinantes para a melhora na aprendizagem; assim como a forma, o conteúdo e 

o material didático utilizado nas atividades de ensino - que devem considerar a 

realidade dos alunos e de sua comunidade e serem ajustados conforme o projeto 

pedagógico da instituição. A prática de planejamento coletivo, de encontros e 

centros de estudo, de articulação e de troca de experiências entre educadores 

também são recorrentes nas escolas que contribuem para a melhoria da 

aprendizagem mensurada na Prova Brasil. 

Assim, se em última instância as políticas de bonificação buscam aumentar a 

aprendizagem dos alunos e melhorar as taxas de rendimento escolar (aprovação e 

abandono) por meio da criação de incentivos e recompensas financeiras para os 

profissionais da educação, também parece importante avaliar se variáveis 

associadas ao programa de bonificação tiveram sua adoção estimulada por ele e se 

contribuíram para a melhoria do desempenho dos estudantes. Tais variáveis 

correspondem aos demais mecanismos, além do próprio bônus, associados às 
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práticas pedagógicas e à gestão escolar e que integram a política educacional 

visando a melhoria da qualidade do ensino. 

Ainda que as políticas de bônus não explicitem quais variáveis devem ser 

trabalhadas para gerar a melhoria de desempenho dos estudantes, elas 

implicitamente pressupõem que professores e diretores precisam fazer algo em 

relação às suas atividades, dentro e fora da sala de aula, para que a performance 

dos alunos melhore. São etapas intermediárias deste processo as estratégias e as 

ações que estimulam um melhor desempenho dos professores em sala de aula e 

dos diretores na gestão escolar, já que a etapa final é o próprio incremento de 

aprendizagem dos alunos. 

A concepção dos programas parte do pressuposto de que alguns resultados 

intermediários são necessários para se alcançar a melhora na aprendizagem, 

principalmente em relação a atitudes e comportamento dos professores e dos 

diretores no sentido de desenvolverem estratégias diferenciadas que possam 

contribuir para uma evolução no desempenho dos estudantes.  

No Brasil, as informações disponíveis dificultam a análise do processo de 

implementação das políticas de bônus e, conforme já contextualizado, as raras 

avaliações existentes, publicadas ou em andamento, concentram as investigações 

nos resultados de aprendizagem dos alunos. Faltam, na literatura da área, 

avaliações quantitativas do impacto dos programas de bonificação financeira sobre o 

cotidiano escolar, as rotinas de trabalho dos professores, a maneira pela qual os 

diretores desempenham suas atividades e a correlação destas variáveis com a 

aprendizagem dos alunos. 

É sabido que cada estado brasileiro que implantou uma política de bônus 

desenvolveu um modelo específico de bonificação, com variáveis e regras de 

funcionamento diferentes. As políticas de reconhecimento dos profissionais com 

desempenho diferenciado apresentam especificidades, foram implementadas em 

períodos distintos, estão fundamentadas em diferentes regras para o pagamento da 

recompensa financeira e estipularam valores e formas de desembolso próprios 

(PONTUAL, 2008). 

Dada a diversidade identificada por Pontual (2008), fez-se necessário, para 

fins da presente pesquisa, delimitar dois aspectos a serem analisados: o tempo de 

implementação da política e o seu desenho específico. 
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A implementação da política de bônus ocorreu em momentos distintos, nos 

diferentes estados brasileiros. Até o ano de 2007 nenhuma modalidade desta 

política havia sido adotada pelos estados da federação; entre 2008 e 2009, São 

Paulo, Pernambuco, Minas Gerais, Ceará e Amazonas passaram a adotar alguma 

versão desta prática que, até 2011, também passa a ser realizada pelos estados do 

Rio de Janeiro, Espírito Santo e Goiás. A variação no ano de implementação 

representa um tempo de exposição variável dos profissionais da educação ao 

incentivo. No presente trabalho, este aspecto foi denominado dose. 
Uma análise preliminar dos diversos desenhos adotados permitiu a 

identificação de dois enfoques: um voltado para o desempenho dos alunos em 

provas estaduais padronizadas e para o absenteísmo de professores; e outro, com 

ênfase em um mecanismo de remuneração variável, baseado em critérios diversos, 

sem ênfase em desempenho dos alunos em provas padronizadas associadas ao 

nível de falta dos professores. No presente trabalho, estes desenhos foram 

denominados tipos. 
A tipologia criada no presente trabalho para fins analíticos foi fundamentada 

no levantamento de informações públicas disponíveis a respeito dos programas de 

bônus implementados pelos estados brasileiros e é apresentada na próxima seção.  

E, como a Prova Brasil é aplicada para alunos da 4ª série/5º ano e da 8ª 

série/9º ano do Ensino Fundamental, considerou-se relevante que este aspecto 

fosse também analisado. No presente trabalho, as séries/anos escolares dos alunos 

foram denominados séries.  
No presente estudo são estimados os resultados intermediários gerados 

pelas políticas de bônus, de oito diferentes estados brasileiros, nas condições para 

aprendizagem dos alunos, através da análise entre a  correlação dos três aspectos 

acima descritos – série, dose e tipo – e mudanças em variáveis relacionadas a três 

dimensões: práticas pedagógicas dos professores ou ações ligadas ao ensino; 

absenteísmo e rotatividade de professores ou visão do diretor e professor sobre a 

assiduidade e rotatividade do professor; interlocução com familiares para garantir a 

frequência escolar dos alunos ou ações ligadas ao sucesso e permanência dos 

alunos na escola. 

A seguir serão discutidos os critérios que considerados neste trabalho para a 

análise dos resultados intermediários: 
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I. Práticas pedagógicas dos professores ou ações ligadas ao ensino 
A literatura sobre o impacto de práticas pedagógicas na aprendizagem dos 

alunos é restrita e os esforços realizados para avaliar relações de causalidade 

apresentam fragilidades metodológicas, dada a dificuldade em se isolar o impacto 

exclusivamente relacionado a uma variável específica. 

Entre as principais dificuldades para isolar o efeito de práticas pedagógicas é 

possível destacar a forte correlação desta variável com outros atributos relacionados 

à qualidade do professor, que certamente influenciam a aprendizagem dos alunos.  

Uma variável de interesse específica relativa às diversas práticas 

pedagógicas é a motivação em passar e corrigir lição de casa. Ela também pode 

estar relacionada com a existência de outras variáveis, como o material didático 

adequado disponível para os alunos, características das turmas quanto à 

necessidade de atividades fora da sala de aula para melhora da aprendizagem, e o 

nível sócio econômico dos pais, que pode ou não possibilitar o acompanhamento 

das atividades relacionadas à aprendizagem passadas para serem feitas em casa. 

Ainda que a  quantidade e a frequência com que professores passam lição de 

casa possam ser influenciadas por outras variáveis, evidências empíricas confirmam 

a importância do dever de casa, pois a maior exposição aos conteúdos abordados 

em sala de aula contribui para a aprendizagem dos alunos.  

De acordo com Franco, Lee e Satyro (2007) alguns estudos brasileiros 

indicam que a lição de casa é geralmente associada a incremento na aprendizagem. 

Em pesquisa realizada com o objetivo de identificar características escolares 

promotoras de eficácia educacional e equidade socioeconômica, Franco e Bonamino 

(2004) identificam aumento na proficiência em matemática para a 4ª série do Ensino 

Fundamental e constatam, dentre um de seus achados, que o efeito positivo da lição 

de casa é ainda maior quando os professores corrigem as tarefas passadas aos 

alunos. 

Em sua tese de doutorado, Fernandes (2013) avalia um conjunto de 

habilidades do professor no interior da sala de aula que contribuem para o processo 

de aprendizagem dos alunos da oitava série do ensino fundamental em matemática 

e língua portuguesa. O autor identifica um impacto significativo nas notas de 
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matemática5 dos alunos de professores que passam lição de casa em todas ou 

quase todas as aulas. 

No presente estudo, além da correção do dever de matemática e da correção 

do dever de língua portuguesa, foram incluídos na dimensão de práticas 

pedagógicas dos professores, indicadores sobre a percepção dos professores em 

relação ao comprometimento do diretor com a aprendizagem dos alunos e o 

percentual de professores que declaram ter ministrado no mínimo 80% do conteúdo 

pedagógico previsto para o ano. 

 

II. Absenteísmo e rotatividade de professores ou visão do diretor e 
professor sobre a assiduidade e rotatividade do professor 

O comprometimento do docente com a escola pode ser entendido como uma 

das variáveis que contribui para a aprendizagem dos alunos. Certamente, 

professores comprometidos faltam menos e apresentam menores índices de 

rotatividade.  

Entre outros fatores, a falta de professores ou a troca ao longo do ano letivo 

pode prejudicar a aprendizagem dos alunos, pois reduz o tempo de exposição aos 

conteúdos programados, quebra a sequência do aprendizado, pode afetar a 

motivação e o interesse dos alunos nas aulas e na realização das tarefas de casa. 

Este problema é grave e recorrente no Brasil, de tal forma que alguns 

desenhos de políticas de bônus implementadas por redes estaduais buscam 

justamente combatê-lo. 

Em estudo experimental, Duflo, Hanna e Ryan (2010) encontram impacto 

positivo no aprendizado de alunos indianos gerado por um programa de diminuição 

do absenteísmo docente6.  Miller, Murnane e Willett, (2008) avaliaram o impacto das 

faltas dos professores e também encontram esta causalidade positiva7 em estudo 

realizado nos Estados Unidos, assim como Brown e Arnell (2012) comprovaram que 

o aumento dos dias de falta dos professores tem um forte impacto sobre a 
                                                
5 “Estimativa de 12,6% de um desvio-padrão da distribuição de desempenho em matemática dos 
alunos no SARESP 2009, representa mais do que cinco pontos na escala Saeb e aproximadamente 
um aumento de 2% em relação à nota média da amostra principal para matemática”(p.116) 
6 A falta dos professores participantes do programa avaliado caiu 21 pontos percentuais em relação 
ao grupo controle e os alunos tiveram um acréscimo de 0,17 desvios-padrão em provas 
padronizadas. 
7 A falta dos professores reduz a nota de matemática dos alunos da 4ª série, em uma relação de 10 
faltas podendo gerar redução de 0,017 a 0,033 de um desvio padrão. 
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proficiência em leitura e matemática dos alunos entre a 3ª e 6ª séries em prova 

padronizada norte americana. 

Embora existam poucas evidências científicas para a realidade brasileira 

sobre a relação entre o absenteísmo de professores e a aprendizagem dos alunos, é 

bastante razoável acreditar que os impactos identificados nos estudos internacionais 

tenham validade aqui, independente da magnitude, além de ser intuitivo o 

entendimento de que o professor é um ator chave no processo de aprendizagem e 

quanto maior a exposição dos alunos a bons profissionais, maior a chance de um 

bom desempenho dos estudantes.  

Assim, a dimensão II foi composta por seis indicadores que tentam capturar 

mudanças relacionadas à percepção de professores e diretores a respeito da 

existência do problema e sua gravidade, tanto no que diz respeito à falta, quanto à 

rotatividade dos docentes. 

 

III. Interlocução com familiares para garantir a frequência escolar dos 
alunos ou ações ligadas ao sucesso e permanência dos alunos na 
escola 

A terceira dimensão analisada buscou indicadores relacionados a ações da 

escola no sentido de garantir a frequência escolar dos alunos, tais como iniciativas 

para evitar faltas e estimular a permanência dos mesmos nas escola. 

Além de indicadores relacionados a ações por parte da escola, declaradas 

pelo diretor, no sentido de reduzir casos de alunos que têm alto índice de faltas, foi 

incluída a implementação de programas para o combate do abandono escolar. 

Esta escolha está fundamentada no pressuposto básico de que a frequência 

à escola é pré-condição indispensável para aprendizagem e formação dos alunos.  

A relação entre a frequência escolar dos alunos e o processo de 

aprendizagem certamente é contaminada por outros fatores além da política de 

bônus.  Motivação do aluno, percepção sobre a importância da escola para a 

aprendizagem, sociabilidade, dentre outros, são algumas destas variáveis que o 

presente estudo não consegue isolar. 
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3 PROGRAMAS DE BONIFICAÇÃO EXISTENTES NO BRASIL E QUANTIDADE 
DE ESCOLAS DAS REDES 

A sistematização da legislação (Leis, Leis Complementares, Decretos) e dos 

documentos oficiais que instituíram os programas de Bônus nos oito Estados 

brasileiros é apresentada a seguir, com a finalidade de descrever as principais 

características dos programas implementados no país. 

As informações aqui sistematizadas subsidiaram a tipologia de programas, 

que será detalhada na seção 4 e usada na análise dos resultados. 

 
3.1 Minas Gerais 

O Governo de Minas Gerais assumiu a missão de se tornar o melhor Estado 

para se viver, conforme definição acordada no Plano Mineiro de Desenvolvimento 

Integrado (PMDI) que contém a estratégia governamental 2007-2023 do Estado de 

Minas Gerais.  

A Estratégia de Desenvolvimento do Estado é formada por seis eixos 

setoriais. Para executar este conjunto de estratégias setoriais, foram criados dois 

instrumentos: o Acordo de Resultados e a Gestão Estratégica de Projetos 

Estruturantes. 

O Acordo de Resultados é um instrumento de pactuação de resultados que 

estabelece, por meio de indicadores e metas, quais os compromissos devem ser 

entregues pelos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual ao Governo do 

Estado e à sociedade. Em contrapartida são oferecidos benefícios aos servidores, 

como incentivo, para que apresentem desempenho conforme estabelecido pelas 

metas. 

Com o objetivo de melhorar a qualidade e eficiência dos serviços públicos 

prestados à sociedade, alinhar o planejamento e as ações acordadas com o 

planejamento estratégico do governo e contribuir para a implementação de uma 

cultura voltada para resultados, o Acordo de Resultados é composto por um 

conjunto amplo de indicadores, que são referenciados no Programa de Avaliação da 

Educação Básica (Proeb), que avalia o domínio de Língua Portuguesa e de 

Matemática dos alunos do ensino fundamental e médio. 
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Não se trata de um programa de bônus com desenho pautado em metas 

específicas sobre a aprendizagem dos alunos, nem é condicionado ao percentual de 

falta dos docentes, mas de um programa governamental abrangente com incentivo 

financeiro baseado em resultados, pactuados com os servidores para uma gama de 

indicadores. 

 
3.2 Pernambuco 

O Programa Bônus de Desempenho Educacional foi instituído em 

Pernambuco pela Lei n° 13.486, de 01 de julho de 2008 como uma premiação por 

resultados, destinada aos servidores lotados e em exercício nas unidades escolares 

de Ensino Fundamental e Médio da Rede Pública Estadual de Ensino, para 

promover a melhoria no processo de ensino e aprendizagem, elevação da 

qualidade, equidade e eficiência do ensino e da aprendizagem; e fortalecer a política 

de valorização e remuneração dos profissionais da educação, visando a melhoria da 

qualidade do ensino. 

O Bônus é pago a partir da realização mínima de 50% (cinquenta por cento) 

das metas estabelecidas, com valor proporcional ao percentual realizado da meta, 

até atingir o valor máximo de 100 % (cem por cento). 

Para efeito de cálculo é considerada a proporcionalidade do tempo em que o 

servidor está lotado e em exercício nas unidades escolares; não é considerado o 

tempo em que o servidor estiver afastado da unidade escolar; exceto nas hipóteses 

de licença-maternidade e de licença médica cujo período não ultrapasse 06 (seis) 

meses do exercício em que forem apurados os resultados, sendo o montante total 

dos recursos destinados ao pagamento do bônus fixado anualmente, mediante 

Decreto governamental.  

 

Apuração: BDE = ((VR x P/100)/12 x EE) x F 

- VR = valor de referência 

- P = proporção realizada da meta  

- EE = tempo de efetivo exercício 

- F = fator utilizado com o objetivo de distribuir o montante total. 
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Os critérios e indicadores para bonificação levam em conta o Índice de 

Desenvolvimento da Educação de Pernambuco (IDEPE), composto pelo 

desempenho dos alunos em Leitura e Matemática, aferidos no Sistema de Avaliação 

Educacional de Pernambuco (SAEPE), pelo fluxo dos alunos nas diferentes séries 

registrado pela taxa de aprovação e uma meta de desempenho específica para cada 

unidade escolar, estabelecida em Termo de Compromisso de Gestão Escolar. 

Com periodicidade anual, a quantia paga equivale, no máximo, ao valor 

aproximado de um salário adicional, O pagamento será realizado até o final do 

semestre subsequente ao da publicação do resultado da avaliação de desempenho. 

 

3.3  São Paulo 
O Programa Bonificação por Resultados foi instituído em São Paulo pela Lei 

Complementar n° 1.078, de 17 de dezembro de 2008 para remunerar funcionários e 

professores da rede que cumprirem metas pré-determinadas pela Secretaria de 

Educação, visando a melhoria e ao aprimoramento da qualidade do ensino público.   

Com periodicidade não superior a um ano, sendo facultada a sua realização 

em períodos menores e distintos entre as unidades de ensino e administrativas, o 

valor da bonificação tem limite máximo de até 20% (vinte por cento) do somatório da 

retribuição mensal do servidor relativo ao período de avaliação, multiplicado por um 

índice agregado de cumprimento de metas específicas obtido pela unidade de 

ensino ou administrativa e por um índice de dias de efetivo exercício. O pagamento 

é efetuado em até 2 (duas) parcelas, durante o ano seguinte ao do término do 

período de avaliação. 

São elegíveis os servidores que tenham participado do processo para 

cumprimento das metas em pelo menos 2/3 (dois terços) do período de avaliação. 

No caso de servidores transferidos ou afastados durante o período de avaliação 

serão considerados proporcionalmente os dias, desde que cumprido o tempo 

mínimo de participação. 

 

Apuração: BR = P x RM x IC x DEPA 

- P = 20% (vinte por cento) do somatório da retribuição mensal do servidor 

relativo ao período de avaliação; 
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- RM = Retribuição Mensal do servidor no período de avaliação que servirá de 

base de cálculo para determinação do valor da bonificação, devendo ser acumulada 

dentro do exercício considerado; 

- IC = Índice de Cumprimento de metas, valor apurado para a unidade de 

ensino ou administrativa em que o servidor exerça suas atividades; 

- DEPA: Índice de Dias de Efetivo Exercício no Período de Avaliação, relação 

percentual estabelecida entre os dias de efetivo exercício e o total de dias do 

período de avaliação em que o servidor deveria ter exercido regularmente suas 

funções. 

 

As metas são estabelecidas para cada série da escola, a partir de indicadores   

baseados no Índice de Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo 

(IDESP), que por sua vez é composto por dois outros índices: fluxo escolar - taxa 

média de aprovação em cada ciclo da escolarização - e o desempenho dos alunos - 

nota na proficiência em Matemática e Português do Sistema de Avaliação do 

Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (SARESP). 

Com relação ao montante pago, servidores de escolas que cumprem 100% 

da meta, por exemplo, recebem o equivalente a 2,4 salários; já no caso de escolas 

que superam a meta estipulada o bônus pode chegar a 2,9 salários. 

 
3.4 Amazonas 

De acordo com Cruz (2013),  

 
no Estado do Amazonas, a Secretaria de Estado da Educação e Qualidade 
do Ensino estabelece no Plano Plurianual (PPA) 2012–2015 a Política de 
Valorização de Profissionais da Educação, com a formação inicial e 
continuada dos servidores da educação e diversas premiações de incentivo 
à melhoria da educação. 
A política denominada Premiação por Mérito do Desempenho Educacional 
foi criada pelo Governo do Estado do Amazonas e objetiva, segundo o PPA, 
garantir o acesso da população amazonense à educação e ao 
conhecimento com equidade, qualidade e valorização da diversidade, 
elevando-se o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), no 
segmento das escolas estaduais, melhorando a qualidade do ensino 
fundamental; expandir e qualificar o ensino médio, atendendo também à 
demanda da zona rural do Estado. 
A política estabelece prêmios aos profissionais das escolas que atingem as 
metas preestabelecidas pela Secretaria, como o pagamento do 14o e 15o 
salários. Essas metas são influenciadas pelos resultados de mecanismos de 
avaliação de desempenho de alunos – Índice do Desenvolvimento da 
Educação Básica (Ideb) e Índice do Desenvolvimento da Educação no 
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Amazonas (Ideam) –indicados como reflexos das ações dos programas que 
formam o eixo estratégico do sistema estadual de ensino público. (p. 8-9) 

 

A premiação instituída em 2008 pelo Governo do Estado visa reconhecer e 

dar destaque às instituições e seus servidores que alcançam ou superam as metas 

estabelecidas pelo Ministério da Educação, referenciadas pela Prova Brasil e 

Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), e também no Sistema de 

Avaliação do Desempenho Educacional do Amazonas (Sadeam), organizado pela 

Secretaria Estadual de Educação do Amazonas. 

Em dezembro de 2011 ocorreu a cerimônia do 5º prêmio Escola de Valor de 

Incentivo ao Cumprimento de Metas da Educação Básica, contemplando uma 

premiação de até R$ 50 mil para as escolas que obtiveram as melhores médias e os 

menores índices de evasão, poupança no valor de R$ 500 para os estudantes com 

as melhores médias e a concessão de 14º, 15º e 16º salários para os professores 

das escolas que atingem a metas estabelecidas. 

Apesar de terem sido encontradas informações divulgadas no portal do 

Governo do Estado sobre o pré-estabelecimento de critérios para a premiação no 

Decreto n°31.487, de 02 de agosto de 2011, tal documento não foi encontrado em 

versão eletrônica em nenhum site. 

 
3.5 Ceará 

O Prêmio Aprender Pra Valer foi instituído no Ceará pela Lei n° 14.484 de 08 

de outubro de 2009, com o intuito de reconhecer o mérito nas escolas da rede 

pública de ensino do Estado que alcançam as metas anuais de evolução da 

aprendizagem dos alunos. 

Focado no ensino médio, o Prêmio busca estimular os gestores, professores 

e os demais servidores da escola na implementação de um projeto pedagógico que 

possibilite a todos os alunos do ensino médio a permanência na escola e o alcance 

dos níveis de proficiência adequado para cada série nas diversas áreas do 

conhecimento, reconhecer o trabalho de todos os profissionais da educação das 

escolas que apresentam bons resultados de aprendizagem dos alunos, e dar 

visibilidade às escolas com experiências bem sucedidas que possam ser replicadas 

em outras instituições da rede estadual. 

A cada ano o Poder Executivo estabelece metas estaduais, que servirão de 

parâmetro para concessão do Prêmio, que consiste em um reconhecimento do 
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quadro funcional das escolas que atingem as metas anuais de evolução da 

aprendizagem dos alunos do ensino médio, definidas pela Secretaria da Educação, 

tendo como referência os resultados no Sistema Permanente de Avaliação da 

Educação Básica do Ceará (SPAECE). 

 

3.6 Espírito Santo 
A Bonificação por Desempenho foi estabelecida no Espírito Santo pela Lei 

Complementar n° 504, em 23 de novembro de 2009, com o objetivo de valorizar o 

magistério, proporcionar a melhoria e o aprimoramento permanente da qualidade da 

educação básica pública estadual e estimular a busca pela melhoria contínua do 

desempenho dos alunos e da gestão das unidades escolares e administrativas. 

Inspirada inicialmente no modelo paulista, sofreu uma série de modificações 

visando ajustes e aprimoramentos. Após o início das discussões sobre seu desenho, 

a política foi efetivamente implantada apenas em 2011, devido às eleições estaduais 

ocorridas no ano anterior. 

Composto por critérios coletivos e individuais, o cálculo do bônus apresenta 

maior nível de complexidade, mas assim como em São Paulo e em Pernambuco, 

considera a frequência dos profissionais e uma meta de desempenho dos alunos. 

 

Apuração: Bônus Desempenho = (SAM x IMU x ICD) x FVA 

- SAM = Salário mensal em dezembro do ano avaliado9 

- IMU = Índice de Merecimento da Unidade 

- ICD = Indicador de Contribuição ao Desempenho 

- FVA = Fator de Valorização da Assiduidade 

 

Componentes 

 

- Critério Coletivo: obtido pelo Índice de Merecimento da Unidade (IMU), que 

considera os resultados de proficiência em Matemática e Português no Programa de 

Avaliação da Educação Básica do Espírito Santo (PAEBES) consolidados no 

Indicador de Desenvolvimento das Escolas Estaduais do Espírito Santo (IDE), que 

busca resumir os fundamentos básicos da qualidade dos sistemas educacionais: 

acesso, permanência e aprendizagem para todos, no tempo certo, respeitando as 
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diferenças e necessidades específicas dos contextos internos e externos às 

unidades escolares. Para a Unidade Administrativa Central da SEDU, o IMU será 

definido a partir do valor correspondente à média do IDE de todas as escolas 

participantes do PAEBES a cada ano. 

- Critério Individual: obtido pelo Indicador de Contribuição ao Desempenho 

(ICD) e pelo Fator de Valorização da Assiduidade (FVA) 

A partir do ICD, são elegíveis os servidores que tenham efetivamente 

trabalhado em, pelo menos, 2/3 (dois terços) dos dias do período de avaliação, 

compreendido entre de 01 de maio a 31 de outubro de cada ano, numa mesma 

unidade administrativa ou escolar pertencente à estrutura organizacional da 

Secretaria Estadual de Educação.  

Toda e qualquer falta será penalizada, inclusive justificada e/ou abonada, 

licenças e os demais afastamentos legalmente admitidos, excetuando-se apenas o 

afastamento em virtude de férias. Pelo FVA, cada dia de ausência implicará na 

redução de 7% (sete por cento) do valor da bonificação a que o profissional teria 

direito. 

Com periodicidade anual, o valor da bonificação tem como limite máximo até 

um salário adicional, variando proporcionalmente ao alcance dos indicadores de 

qualidade preestabelecidos para a unidade escolar ou administrativa onde o 

profissional estiver desempenhando suas funções. 

 
3.7 Rio de Janeiro 

Instituída nos termos do Decreto nº 42.793, de 06 de janeiro de 2011, a 

Bonificação por Resultados, a ser paga aos servidores públicos efetivos da 

Secretaria de Estado de Educação, foi implementada com o intuito de propiciar o 

alcance, pelas escolas públicas estaduais do Rio de Janeiro, das metas propostas 

pelo Ministério da Educação e levou em consideração a necessidade de definir e 

gerenciar diretrizes que incorporam a realidade das escolas e suas demandas, 

associadas à tomada de ações corretivas na busca de oferecer uma educação 

pública de qualidade. 

Para isto, o Programa de Bonificação é composto por: definição dos 

indicadores; fixação das metas; certificação do cumprimento das metas; pagamento 

do bônus decorrente do cumprimento de metas previamente estabelecidas, visando 

à melhoria e ao aprimoramento da qualidade do ensino público. 
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As metas para o ensino regular são fixadas utilizando como indicador o Índice 

de Desenvolvimento Escolar do Estado do Rio de Janeiro (IDERJ), instrumento 

criado para mensurar a qualidade escolar e fornecer uma diagnóstico fundamentado  

em dois critérios: Indicador de Fluxo Escolar (IF) e Indicador de Desempenho (ID) 

medido a partir do agrupamento das notas obtidas pelos alunos em exames de 

língua portuguesa e matemática no Sistema de Avaliação da Educação do Estado 

do Rio de Janeiro (SAERJ) e em avaliação externa da educação complementar 

promovidos pelo Estado. 

São elegíveis ao bônus servidores em cargo de Diretor Geral, Diretor Adjunto, 

Coordenador Pedagógico, Professor Regente e demais servidores efetivos do 

quadro da Secretaria de Estado de Educação, lotados em unidade escolar que: 

I - Cumpra 100% (cem por cento) do currículo mínimo; 

II - Participe de todas as avaliações internas e externas; 

III - Efetue o lançamento das notas dos alunos na forma e prazo 

estabelecidos pela Secretaria; 

IV - Alcance, no mínimo, de 95% (noventa e cinco por cento) do resultado de 

cada meta de IDERJ do ensino regular da unidade escolar; 

V - Alcance, no mínimo, de 80% (oitenta por cento) do resultado de cada 

meta de ID da educação de jovens e adultos da unidade escolar. 

Além dos critérios coletivos, para ser elegível à premiação financeira, o 

servidor deve ter, pelo menos, 70% (setenta por cento) de frequência presencial no 

período de avaliação, que corresponde ao ano letivo. 

Pago em parcela única, no ano subsequente ao da avaliação, o valor da 

bonificação varia de acordo com a função do servidor e com o percentual de 

atingimento das metas estabelecidas, sendo calculado sobre o vencimento-base do 

servidor. 

Apuração: Conforme Resolução SEEDUC nº 4.880, de 19 de março de 2013, 

estabelecida para regulamentar a bonificação por resultado, instituída pelo Decreto 

nº 42.793, de 06 de janeiro de 2011, alterado pelo Decreto nº 43.451, de 03 de 

fevereiro de 2012, e pelo Decreto nº 44.112, de 13 de março de 2013. 

A Secretaria Estadual de Educação se compromete a divulgar em seu sitio 

eletrônico, por meio de Nota Técnica, a descrição matemática da composição dos 

indicadores – IDERJ,IF, ID.  
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Foi instituída uma Comissão de Certificação da Bonificação por Resultado, 

composta por membros indicados pelos titulares de cada área, com o papel de 

garantir o cumprimento das regras de bonificação, anualmente, assim como avaliar e 

aprovar ajustes que se fizerem necessários. 

 
3.8 Goiás 

O Bônus de Estímulo à Regência foi instituído em Goiás pela Lei 

Complementar n° 17.402 de 06 de setembro de 2011 para remunerar professores 

titulares de cargo efetivo do quadro do magistério público estadual em efetivo 

exercício de regência de classe. Diferentemente dos outros modelos estaduais, a 

bonificação em Goiás foi implementada com o objetivo de estimular o retorno e a 

permanência de docentes às salas de aula.  

Com periodicidade semestral, casos de afastamento decorrentes de licença 

para tratamento de saúde, assim como faltas abonadas por atestado médico, 

penalizam o pagamento da gratificação, que obedece um rigoroso critério pré-

estabelecido de desconto progressivo de acordo com o percentual de faltas no 

período considerado para a bonificação. 

 

Apuração: 100% do bônus corresponde a R$1.500 

 

Percentual (%) do Bônus  Percentual (%) de faltas 

              100%           até 1% 

                85%           de 1,01% a 2% 

                70%           de 2,01% a 3% 

                 55%           de 3,01% a 4% 

                 40%           de 4,01% a 5% 

   Não receberá o Bônus           mais de 5% 

 

O controle da frequência dos professores é de responsabilidade do diretor da 

unidade escolar, cabendo a Secretaria Estadual de Educação auditar permanente a 

conformidade dos registros de frequência dos professores, podendo suspender o 

pagamento em caso de fraude constatada. 



 
 

34 

O primeiro ciclo da política teve prazo pré-determinado, sendo compreendido 

entre o período de 1° de agosto a 23 de dezembro de 2011.  A Lei n° 17.735 de 13 

de julho de 2012 instituiu o Bônus de Incentivo Educacional aos profissionais da 

educação pública estadual aos profissionais titulares de cargo efetivo dos quadros 

do magistério público e de agente administrativo educacional estadual, 

incorporando, além dos professores, os coordenadores pedagógicos, os tutores 

pedagógicos e o grupo gestor da unidade escolar, que compreende o diretor, o vice-

diretor e o secretário-geral. 

Nesta segunda edição, para receber o bônus é necessário realizar funções 

específicas, estabelecidas de acordo com cargo. O professor regente deve 

apresentar o planejamento de aulas a cada duas semanas e ministrar conforme 

quadro de horário definido previamente na unidade escolar; o coordenador 

pedagógico deve participar das formações oferecidas pela Secretaria e estar 

presente na unidade escolar, de acordo com a carga horária definida; o tutor 

pedagógico deve participar das formações oferecidas pela Secretaria e cumprir o 

planejamento semanal estabelecido pelo Núcleo Pedagógico da Subsecretaria; 

enquanto o grupo gestor deve garantir o cumprimento dos dias letivos constantes do 

calendário escolar e executar lançamento diário, no Sistema de Gestão Escolar 

(SIGE), da frequência dos alunos, lançamento semanal, no SIGE, da frequência dos 

professores regentes e coordenadores pedagógicos e, a cada duas semanas, 

entrega dos planos de aula dos professores regentes, lançamento bimestral, no 

SIGE, da nota e frequência de alunos por disciplina, além de acessar diariamente o 

e-mail institucional da escola. 

Mantida a regra de apuração, o valor de referência foi estabelecido em 

R$2.000,00 (dois mil reais) para o profissional em regime de 40h (quarenta horas), o 

bônus passou a ser pago proporcionalmente em relação às demais cargas horárias, 

em 2 (duas) parcelas, nos meses de julho e dezembro. 

 

3.9 Quantidade de escolas nas estaduais com bônus 
Os diferentes programas implementados apresentam algumas características 

parecidas e tais semelhanças foram explicitadas e aprofundadas na próxima seção, 

onde está fundamentada a tipologia criada para as análises feitas neste trabalho.  
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Porém, sabe-se que as diferentes redes estaduais apresentam características 

distintas, em relação a quantidades e características das escolas, diretores, 

professores e alunos. 

O presente trabalho não se propôs a explorar tais variações, mas é 

fundamental conhecer algumas informações a respeito das oito redes estaduais que 

adotaram a política de bônus. 

Apenas como referência, a quantidade de escolas por série destas redes 

estaduais que farão parte das análises realizadas neste trabalho foi sistematizada no 

quadro a seguir. 

É importante ressaltar que estes números não representam a quantidade de 

escolas das redes, mas a quantidade de escolas inicialmente consideradas no 

presente trabalho, fundamentada nas informações da Prova Brasil, antes do cálculo 

do escore de propensão, que será detalhado também na próxima seção. 

 

Quadro 1 – Quantidades de escolas estaduais das redes com bônus 
(respondentes da Prova Brasil) 

 

 
Fonte: Prova Brasil, Elaboração Própria 
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4 MÉTODO 
 

4.1 Construção da base de dados  
 

Os questionários aplicados aos alunos, professores e diretores junto com a 

Prova Brasil, com perguntas formuladas repetidamente ao longo dos anos, 

proporcionaram a construção da base de dados usada no presente trabalho. 

A primeira etapa consistiu na coleta dos bancos de dados brutos no site do 

INEP, com informações desagregadas dos questionários da Prova Brasil, 

respondidos separadamente por diretores, professores e alunos, bem como as notas 

de desempenho nos anos 2007, 2009 e 2011. 

Na segunda etapa foram selecionadas as informações relevantes para os 

objetivos deste trabalho 8 . Algumas variáveis de identificação cadastral foram 

preservadas e cada resposta de interesse foi transformada em uma variável binária, 

assumindo valor 0 (alternativa não selecionada pelo respondente) e valor 1 

(alternativa selecionada pelo respondente).  

A unidade de observação escolhida foi a escola. E, sendo assim, o 

questionário do diretor (um por escola) gerou variáveis "ou 0 ou 1" para as respostas 

de interesse e tanto os questionários dos professores quanto os dos alunos (média 

por escola) apresentou variáveis "entre 0 até 1". Esta definição sobre a 

transformação das respostas aos questionários será pormenorizada adiante. 

Conforme a distribuição e dispersão das respostas, algumas alternativas 

foram agrupadas para facilitar as análises futuras. Foi estimada uma média no nível 

da escola para cada alternativa selecionada por professores e alunos. Em relação às 

informações do diretor não foi necessário calcular a média, pois cada escola 

apresenta apenas um questionário para este nível. 

 

4.1.1. Determinação das séries 
A primeira etapa constituiu em agrupar as informações por escola, a partir das 

respostas do diretor, das médias de respostas de professores e alunos e das médias 

das notas, consolidando dois bancos de dados: um com informações da 4ª série/5º 

ano e outro com informações da 8ª série/9º ano. 

                                                
8 Material especificado no ANEXO A 
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As redes estaduais compartilham com os municípios a responsabilidade de 

ofertar ensino fundamental, mas há uma concentração menor de escolas estaduais 

no ciclo 1, do 1º ao 5º ano, e uma cobertura maior para o ciclo 2, do 6º ao 9º ano. 

Desta forma, para capturar os efeitos da política em cada ciclo, os bancos de dados 

foram mantidos separados nas análises, em função da série / ano. 

 

4.1.2. Determinação do tipo 
Como as políticas de bônus apresentam desenhos diferenciados, foram 

identificadas três categorias ou tipos de tratamento: 

- Tipo 1: Existência de bônus na rede estadual escolar, com as seguintes 

características: 

• Foco: qualidade da educação, melhora no desempenho dos alunos 

• Beneficiários: professores do ciclo avaliado e os demais funcionários da 

Secretaria Estadual de Educação.  

• Desenho: bonificação condicionada a variáveis pré-estabelecidas, incluindo 

- desempenho dos estudantes em avaliações externas padronizadas 

- taxas de aprovação, abandono e frequência dos estudantes 

- percentual de frequência mínima dos docentes 

• Periodicidade: Anual 

• Implementação: por lei ou decreto  

• Duração: varia, com início em 2008/2009 ou 2010/2011 

• Premiação: financeira, para o servidor; montante varia 

• Estados integrantes da categoria: SP, PE, RJ, ES 

 
- Tipo 2: Existência de bônus na rede estadual escolar, com as seguintes 

características: 

• Foco: estimular algum tipo de comportamento relacionado a prática docente 

ou reconhecer desempenhos diferenciados 

• Beneficiários: professores, podendo contemplar ou não e os demais 

servidores da Secretaria Estadual de Educação.  

• Desenho: varia 

• Periodicidade: varia 

• Implementação: varia  
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• Duração: varia, com início em 2008/2009 ou 2010/2011 

• Premiação: financeira, não necessariamente para o servidor 

• Estados integrantes da categoria: MG, CE, AM, GO 

 
- Tipo 0: Inexistência de bônus na rede estadual escolar 

• Estados integrantes da categoria: as outras 19 unidades da federação que 

não compõem o tipo 1 nem o tipo 2. 

 

Desta forma, os bancos de dados foram analisados separadamente em 

função do tipo de bônus existente no Estado. Os Estados classificados com 

tratamento tipo 1 são os que implementaram política de remuneração variável 

condicionada principalmente a desempenho de aluno em provas estaduais 

padronizadas  e absenteísmo de professores, enquanto o tratamento tipo 2 prioriza 

mudanças de comportamento relacionadas à prática docente, o reconhecimento de 

boas práticas e ações mais focadas ou específicas que possam contribuir para a 

melhoria de desempenho dos alunos.   

Conforme será detalhado adiante, o tipo 0 representa a ausência de política 

de bonificação implementada e foi utilizado para comparação com os tipos 1 e 2. 

 

4.1.3. Determinação da dose 
Após as definições das séries e dos tipos, foi feita a marcação da dose, 

levando em consideração o ano em que a Prova Brasil foi aplicada e o ano de 

implementação da política. Para cada um dos anos da Prova, 2007, 2009 e 2011, foi 

criada uma variável binária, com valor 0, caso os dados não fossem do ano em 

questão e valor 1, em caso positivo. 

Desta forma, foram criadas três possibilidades de doses: 

- Dose 0: Inexistência de bônus no ano analisado 

- Dose 1: Existência de bônus por um período, no ano analisado 

- Dose 2: Existência de bônus por dois períodos, no ano analisado 

 

 

4.2 Categorias de análise 
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A partir da elaboração do banco de dados, com a separação da série/ano, 

determinação do tipo e da dose, as categorias de análise assumiram oito 

composições distintas: 

- 4ª série / 5º ano 

1) Tipo 1, Dose 1 em 2009 e dose 2 em 2011: SP e PE 

2) Tipo 1, Dose 1 em 2011: RJ e ES 

3) Tipo 2, Dose 1 em 2009 e dose 2 em 2011: MG, CE e AM 

4) Tipo 2, Dose 1 em 2011: GO 

 

- 8ª série / 9º ano 

5) Tipo 1, Dose 1 em 2009 e dose 2 em 2011: SP e PE 

6) Tipo 1, Dose 1 em 2011: RJ e ES 

7) Tipo 2, Dose 1 em 2009 e dose 2 em 2011: MG, CE e AM 

8) Tipo 2, Dose 1 em 2011: GO 

 

As categorias de análise, considerando tipo e dose, estão sistematizadas no 

quadro a seguir. 

 

Quadro 2 - Tipos e Doses de tratamento dos programas de bônus por Estado 

  
SP PE ES RJ MG CE AM GO Outras 

 Redes 

2007 Tipo: 1 
Dose: 0 

Tipo:1 
Dose: 0 

Tipo:1 
Dose: 0 

Tipo: 1 
Dose: 0 

Tipo: 2 
Dose: 0 

Tipo: 2 
Dose: 0 

Tipo: 2 
Dose: 0 

Tipo: 2 
Dose: 0 

Tipo: 0 
Dose: 0 

2009 Tipo: 1 
Dose: 1 

Tipo: 1 
Dose: 1 

Tipo: 1 
Dose: 0 

Tipo: 1 
Dose: 0 

Tipo: 2 
Dose: 1 

Tipo: 2 
Dose: 1 

Tipo: 2 
Dose: 1 

Tipo: 2 
Dose: 0 

Tipo: 0 
Dose: 0 

2011 Tipo: 1 
Dose:2 

Tipo: 1 
Dose:2 

Tipo: 1 
Dose 1 

Tipo: 1 
Dose 1 

Tipo: 2 
Dose: 2 

Tipo: 2 
Dose: 2 

Tipo: 2 
Dose: 2 

Tipo: 2 
Dose: 1 

Tipo: 0 
Dose: 0 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Esta estrutura analítica foi reproduzida para as informações da 4ª série / 5º 

ano e para as informações da 8ª série / 9º ano. 

 

 

4.3 Modelagem estatística  
Sabe-se que simultaneamente à implementação das políticas de bônus, cada 

Secretaria Estadual de Educação criou um conjunto de outras políticas e programas 
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que também podem ter produzido mudanças nos indicadores que foram analisados. 

Apesar de não ser possível atribuir os resultados que foram investigados 

exclusivamente à bonificação, é possível afirmar que a própria escolha por adotar 

esse tipo de programa sinaliza uma gestão que favorece o foco em resultados e 

valoriza a meritocracia, estabelecendo uma correlação entre este perfil de governo – 

identificado ou representado pela existência da política de bônus – com os 

resultados nos indicadores avaliados. 

A análise realizada comparou os estados que têm a política de bônus com os 

que não implementaram esta política para verificar a existência de diferenças nos 

indicadores de resultados intermediários. E, entre os estados que já têm a política 

implementada, foi feita uma análise para capturar diferenças nestes indicadores em 

função do tipo do programa de bônus e da dose de intensidade. 

Idealmente, para averiguar este impacto deveriam ser comparadas as 

respostas de interesse existentes na Prova Brasil em duas situações: com e sem a 

presença da política, mantendo tudo o mais constante. No entanto, é impossível 

observar os dois casos simultaneamente, uma vez que cada estado apresenta 

apenas uma das duas possibilidades.  

Caso a existência da política de bônus fosse aleatória, independente das 

características de gestão presentes nos estados que optaram pela sua 

implementação, seria possível simplesmente compararmos as variáveis de interesse 

nas redes que estiveram expostas ao incentivo (grupo de tratamento) com as 

variáveis das redes que não estiveram (grupo controle). Em seguida, bastaria 

calcular a diferença nos indicadores das duas situações para avaliar o impacto 

intermediário médio da política.  

No entanto, sabemos que esta escolha não é aleatória, pois as redes 

estaduais que apresentam esta política optaram por sua implementação. Os 

gestores destas redes acreditam neste tipo de instrumento e nos possíveis 

resultados positivos que podem gerar. 

Para solucionar esse problema de viés de seleção foi adotada a abordagem 

metodológica de pareamento pelo escore de propensão, seguido do cálculo de 

diferenças em diferenças. 
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4.3.1. Pareamento baseado no escore de propensão 
De acordo com Pinto (2012)9, o método de pareamento consiste em criar os 

dois grupos (tratamento e controle), levando em consideração as características 

observáveis dos indivíduos que compõem a unidade de análise. Deste modo, a 

aleatoriedade da escolha será garantida, condicionada a características observáveis. 

Tal hipótese é chamada de seleção em observáveis:  

 

!!   (0)  ╨  !!|!!, 

 !!   (0) – controle 

 ╨   – independe 

!! – escolha de tratamento 

| – condicionado  

!! – conjunto ou vetor de características observáveis 

 

Este método também assume o pressuposto de que é possível encontrar um 

par dos indivíduos do grupo de tratamento no grupo controle que represente o seu 

contra-factual, ou seja, como ele estaria caso não tivesse sido tratado. Para isto, é 

necessário que a região do vetor X, composta por um conjunto de características 

observadas dos indivíduos tratados, represente também as características dos 

componentes do grupo controle, o que caracteriza a segunda hipótese do método de 

pareamento, chamada de sobreposição ou suporte comum: 

 

0 < ! !! = 1 !! < 1 

! – probabilidade 

!! = 1 – de ser tratado 

| – condicionado  

!! – conjunto ou vetor de características observáveis 

0 < – é maior que 0% 

< 1 – é menor que 100% 

 

 
                                                
9 A autora informa sobre a existência de uma extensa literatura empírica e teórica sobre o método de 
pareamento, fazendo referência aos textos: Rosenbaum (1995, 2002), Rubin (1973, 1979), Heckman, 
Ichimura e Todd (1998), Abadie e Im- bens (2002), Lalonde (1986) e Deheija e Wahba (1999). 
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O teorema do escore de propensão, demonstrado por Rosenbaum & Rubin 

(1983), fundamenta a ideia da estratégia de estimação baseada no pareamento, ao 

invés da regressão, onde a variável de interesse causal é uma denominação binária 

de tratamento. 

Pinto (2012) apresenta a proposição de Rosenbaum & Rubin (1983) segundo 

a qual, ao invés de se fazer o pareamento dos indivíduos a partir de um vetor de 

características X, é possível estimar e usar uma função de X que sintetiza as 

informações deste vetor. Tal função, que pode ser descrita como sendo a 

probabilidade de se receber o tratamento, dado o conjunto de caraterísticas X, é 

chamada de escore de propensão e é definida como: 

 

! !! = ! !! = 1 !!  

 

! !!  - escore de propensão 

! – probabilidade 

!! = 1 – de ser tratado 

| – condicionado  

!! – conjunto ou vetor de características observáveis 

 

Uma vez que o escore de propensão é composto pelas mesmas informações 

contidas no vetor de características observáveis X, dada a hipótese de seleção em 

observáveis, também será válida a independência entre o resultado potencial na 

ausência de tratamento e a decisão de participar ou não, quando condicionada ao 

escore de propensão: 

 

!!   (0)  ╨  !!|! !!  

 

!!   (0) – controle 

 ╨   – independe 

!! – escolha de tratamento 

| – condicionado  

! !!  – escore de propensão 
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Pelo escore de propensão devemos controlar apenas as características X que 

afetam a probabilidade de tratamento, sendo necessário controlar efetivamente a 

própria probabilidade de tratamento: 

 

! !! = 1 !! ,! !! = ! !!  

  

! – probabilidade 

!! = 1 – de ser tratado 

| – condicionado  

!! – variável de interesse  

! !!  – escore de propensão 

 

Utilizando os dados de 2007, a primeira estimativa realizada foi a 

probabilidade, !  do indivíduo receber tratamento, dado um conjunto de 

características X. O grupo de tratamento foi composto por escolas estaduais das 

redes que implementaram política de bônus, levando em consideração todas as 

combinações de tipo, série e dose, ao passo que o grupo controle foi criado e 

composto por escolas de estados que não contam com esse tipo de programa, mas 

apresentavam um conjunto de características X parecidas em 2007, gerando uma 

P(X) muito próxima a do grupo de tratamento10. 

 

4.3.2. Diferenças em diferenças com painel balanceado 
Após o pareamento com os dados de 2007, foi possível identificar escolas 

com características observáveis semelhantes nos dois grupos e compará-las, 

eliminando os efeitos de características observáveis que afetam o desempenho dos 

alunos.  

Porém, mesmo deixando os dois grupos semelhantes em relação às variáveis 

observadas num período que antecede a implementação das políticas de bônus, 

ainda podem existir características não observadas que afetam o resultado de 

interesse e que não variam no tempo, ou seja, características não percebidas mas 

                                                
10 Todos os cálculos realizados para a estimativa do escore de propensão e os resultados do 
pareamento entre os grupos de tratamento e controle estão no APÊNDICE A 



 
 

44 

que são diferentes entre os dois grupos de escolas e impactam no resultado que 

está sendo analisado. 

Para solucionar este problema foi calculado um estimador de Diferenças-em-

Diferenças, que compara os resultados entre o grupo de tratamento (antes e depois) 

e o controle (antes e depois), ao longo do tempo, estimando a diferença da diferença 

entre os dois grupos (antes e depois do tratamento X antes e depois do controle) e 

eliminando o efeito de características individuais não observáveis que são fixas no 

tempo para cada um dos grupos. 

Para controlar o viés de seleção foi montado um painel balanceado de dados, 

tendo sido mantidas apenas as informações das escolas que responderam os 

questionários da Prova Brasil nos três anos. Foram desconsideradas as escolas que 

responderam os questionários em apenas um ou dois anos, possibilitando a 

comparação da evolução do mesmo grupo de escolas de tratamento e controle ao 

longo dos três anos analisados, minimizando a influência de características não 

observáveis para um conjunto de escolas que participaram da Prova Brasil em 2007, 

2009 e 2011. 

Como estavam disponíveis dados para três períodos, foram poucos os anos 

acompanhados, mas foi possível garantir pelo menos um período antes e pelo 

menos um período depois para cada tipo de tratamento analisado. 

Uma vez determinado o grupo de comparação por meio do pareamento, o 

estimador de  Diferenças-em-Diferenças pode ser escrito como a diferença da média 

antes e depois da intervenção para os dois grupos, conforme apresentado por 

Foguel (2012). 

 

!!" =   ! + !.!! +   !.!"!"   + !.!!" + !.!!"! +     ℇ!" 

 

!!" =   variável dependente analisada 

! = intercepto 

!! =   {1,0}, para definição do grupo de tipo-tratamento e controle 

!"!" = Dummy de ano, sendo n = 2 para 2009 e n= 3 para 201111  

!!" =  para indicar se o indivíduo é do grupo de tratamento ou controle e se o período 

é antes ou após a política de bônus (interação entre variável ano e tipo-tratamento) 

                                                
11 n = 1 para 2007, mas foi excluída da equação para não gerar multicolinearidade perfeita. 
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!!"! = vetor que representa as características observadas do indivíduo 

ℇ!" = termo de erro 

 

A introdução da interação entre as variáveis de tratamento e ano tem o intuito 

de capturar o que aconteceu com o grupo de tratamento no período após a 

implementação da política, estimando o impacto gerado por ela.  

Tendo em vista a base de dados montada, os modelos para capturar o 

impacto por série, tipo e dose seguiram a estrutura das equações abaixo: 

• Para a 8ª série / 9º ano, Tipo 1, Dose 2 
!!" = ! + !.!! + !!.!"!!""# + !".!! .!"!!""# + !!.!"!!"## + !".!! .!"!!"## + !.!!"! + ℇ!" 

 

!! =   {1} para escolas estaduais de São Paulo e Pernambuco e {0} para escolas que 

não implementaram política de bônus 

 

• Para a 8ª série / 9º ano, Tipo 1, Dose 1 

!!" = ! + !.!! + !!.!"!!"## + !".!! .!"!!"## + !.!!"! + ℇ!" 

 

!! =   {1} para escolas estaduais do Rio de Janeiro e Espírito Santo e {0} para 

escolas que não apresentam política de bônus implementada 

 

• Para a 8ª série / 9º ano, Tipo 2, Dose 2 

!!" = ! + !.!! + !!.!"!!""# + !".!! .!"!!""# + !!.!"!!"## + !".!! .!"!!"## + !.!!"! + ℇ!" 

 

!! =   {1} para escolas estaduais de Minas Gerais, Ceará e Amazonas e {0} para 

escolas que não implementaram política de bônus 

 

• Para a 8ª série / 9º ano, Tipo 1, Dose 1 

!!" = ! + !.!! + !!.!"!!"## + !".!! .!"!!"## + !.!!"! + ℇ!" 

 

!! =   {1} para escolas estaduais de Goiás e {0} para escolas que não apresentam 

política de bônus implementada 



 
 

46 

A mesma modelagem foi usada para os dados da 4ª série / 5º ano. 

 

O método de Diferenças-em-Diferenças permite estimar o efeito médio da 

intervenção sobre o resultado de interesse Y. Ele assume que a variável de 

interesse Y no grupo de tratamento pode partir de um patamar diferente dos valores 

apresentados pelo grupo controle, mas está baseado na hipótese de que os dois 

grupos apresentam a mesma tendência de trajetória.  

 

 

4.4 Variáveis usadas nos modelos 
As variáveis utilizadas na estimação dos modelos podem ser descritas da 

seguinte maneira: 

 

4.4.1. Variáveis para o escore de propensão e pareamento 
Um conjunto de variáveis foi utilizado para tentar capturar a influência das 

variáveis escolhidas como controle na probabilidade de existência (ou não) do 

programa de bônus, entre os diferentes estados. 

Ou seja, o quanto as variáveis escolhidas para o cálculo da probabilidade de 

existência do tratamento ajudam a explicar o fato de um determinado estado ter a 

política de bônus. Mesmo que a variável não seja estatisticamente significativa, 

indicando que os grupos de tratamento e controle não são diferentes em relação a 

este aspecto, a variável foi mantida no modelo por ser relevante para a criação de 

grupos semelhantes na característica que ela representa. 

Na pesquisa realizada por Oshiro & Scorzafave (2011), os autores 

fundamentaram-se na literatura para escolher as variáveis de controle do escore de 

propensão e pareamento agrupando-as em três categorias: características do aluno, 

do professor e do diretor. Foi esta pesquisa que forneceu referências para a escolha 

das variáveis aqui analisadas, as quais foram agrupadas pela proporção de 

respostas por escola, para cada alternativa:  

 

I. Características do aluno  

a. Raça  

b. Mora com a Mãe 
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c. Escolaridade Mãe ou responsável 

d. Trabalha fora de casa 

e. Em qual série entrou na escola  

f. Abandonou a escola 

 

II. Características dos professores 

a. Idade do professor 

b. Nível máximo de escolaridade do professor 

c. Experiência docente do professor  

A variável renda não pode ser usada, pois o nível de respostas para 

perguntas relacionadas ao salário e renda dos professores é muito baixo. 

 

III. Características dos diretores 

a. Idade do diretor 

b. Nível máximo de escolaridade do diretor  

c. Experiência do diretor em educação  

d. Experiência do diretor em direção  

e. Tempo na direção da escola 

A variável renda não pode ser usada, pois o nível de respostas para 

perguntas relacionadas ao salário e renda dos diretores é muito baixo. 

 
4.4.2. Variáveis usadas no diferenças em diferenças  
Além das variáveis usadas no cálculo do escore de propensão e pareamento, 

outras características foram acrescentadas no modelo de diferenças em diferenças. 

 

-  Variáveis de controle 
I. Dummies para Tipo de tratamento 

a. Tipo 1 – SP, PE, RJ e ES 

b. Tipo 2 – MG, CE, AM e GO  

 

II. Dummies para ano – Dose de tratamento 

a. 2007 – pré tratamento 

c. 2009 – dose 1 para SP, PE, MG, CE e AM 
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d. 2011– dose 2 para SP, PE, MG, CE e AM, dose 1 para RJ, ES e GO 

 

III. Outras variáveis de controle - Aluno 

a. Sexo 

b. Possui freezer 

c. Possui lava roupa 

d. Possui computador em casa, com e sem internet 

e. Pais participam da reunião escolar 

f. Pais conversam sobre a escola 

 

- Variáveis dependentes: proporção de respostas dos diretores, professores e 

alunos nos questionários da Prova Brasil, agrupadas por escola. 

O conjunto de indicadores de interesse foi dividido em três grupos: 

I. Práticas pedagógicas dos professores ou ações ligadas ao ensino 
1) Diretor dá atenção especial a aspectos relacionados a aprendizagem dos alunos 

- Visão do Professor 

2) Mais de 80% do conteúdo previsto foi desenvolvido com os alunos - Visão do 

Professor 

3) Professor corrige dever de casa de Matemática sempre ou quase sempre - Visão 

do Aluno 

4) Professor corrige dever de casa de Língua Portuguesa sempre ou quase sempre 

- Visão do Aluno 

 

II. Absenteísmo e comprometimento de professores ou visão do diretor 
e professor sobre a assiduidade e rotatividade do professor 

5) Falta de professor é um problema - Visão do Diretor 

6) Falta de professor é um problema grave - Visão do Diretor 

7) Rotatividade de professor é um problema - Visão do Diretor 

8) Rotatividade de professor é um problema grave - Visão do Diretor 

9) Falta de professor é um problema - Visão do Professor 

10)  Falta de professor é um problema grave - Visão do Professor 
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III. Interlocução com familiares para garantir a frequência escolar dos 
alunos ou ações ligadas à permanência dos alunos na escola 

11)  Professores falam com os alunos que faltam - Visão do Diretor 

12)  Pais/responsáveis dos alunos que faltam são avisados por comunicação escrita 

- Visão do Diretor 

13)  Pais/responsáveis dos alunos que faltam são chamados a escola conversar 

sobre o assunto em reunião de pais - Visão do Diretor 

14)  Pais/responsáveis dos alunos que faltam são chamados a escola conversar 

sobre o assunto individualmente - Visão do Diretor 

15)  A escola envia alguém à casa dos alunos que faltam - Visão do Diretor 

16)  Programa de redução de taxa de abandono implementado - Visão do Diretor 

 

 

4.5 Modelos e estimações realizadas 
Para fazer o modelo de diferenças em diferenças foi necessário realizar 

estimações de diferentes naturezas, tendo em vista as características das variáveis 

dependentes analisadas. 

No caso das variáveis informadas pelos diretores, por haver apenas uma 

resposta por escola, que já era o nível de interesse, a proporção de respondentes 

para cada alternativa poderia assumir valores extremos 0 ou 1. 

Sendo assim, para cada um dos Y analisados foi rodado um modelo de 

Mínimos Quadrados Ordinários, um modelo Logit e uma estimativa do efeito 

marginal no Logit. Além do nível de significância, estas estimativas já apresentam a 

magnitude do estimador calculado, descrevendo o tamanho do impacto estimado. 

Já no caso das variáveis informadas pelos professores e alunos, por haver 

mais de uma resposta por escola, foi estimada a média de respondentes para cada 

alternativa, que poderia assumir valores intermediários entre 0 e 1. 

Pelo fato dos Y’s analisados serem restritos ao intervalo unitário, a alternativa 

metodológica implementada foi transformar a variável em uma proporção de 

resposta, seguindo o racional de transformação Log-odds (WOOLDRIDGE, 2002) 

 

Y* =  Log [Y/(1-Y)], 
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Isto gerou novos valores para Y, dentro do intervalo 0 e 1 e esta técnica 

proporcionou estimativas para os parâmetros de interesses parecidas com os 

cálculos realizados para o Y antes da transformação, mas pela técnica de  Mínimos 

Quadrados Ordinários.    

Por estas estimativas é possível compreender o nível de significância do 

parâmetro estimado, mas a magnitude calculada não representa o verdadeiro 

tamanho do impacto. Para se chegar a este valor é necessário fazer uma nova 

transformação, que não foi objeto do presente trabalho.  
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

5.1 Estatísticas descritivas dos indicadores de interesse 
Antes de apresentar os resultados dos modelos de diferenças em diferenças, 

é importante conhecer o comportamento médio das variáveis de interesse Y. Mais 

um argumento para dar credibilidade e robustez aos indicadores escolhidos, esta 

análise permitiu identificar a variabilidade dos indicadores ao longo dos anos. 

Inicialmente outros indicadores haviam sido pensados para compor as 

categorias de análise, mas não apresentaram variabilidade ao longo dos anos. 

Exemplo: Dimensão de gestão escolar, composta por indicadores de Frequência de 

reunião do Conselho Escolar, Composição do Conselho Escolar, Frequência de 

reunião do Conselho de Classe. 

As estatísticas que caracterizam o comportamento médio das variáveis de 

interesse Y, tanto no grupo de tratamento como no de controle, ao longo dos três 

anos  da Prova Brasil, após o pareamento estão apresentadas no APÊNDICE B. 

 Além da tabulação das médias, para conhecer como as variáveis se 

comportam antes de controlar pelas características X das covariadas, foi realizado 

um teste de médias simples, que sinaliza se os valores apresentados para o grupo 

de tratamento são estatisticamente distintos do grupo controle, a um nível de 

significância de 10%. 

Em relação aos dados da 8ª série / 9º ano, destaca-se o fato de que para o 

Tipo 2 Dose 1 (GO), seis indicadores, dos dezesseis escolhidos, distribuídos nas 

três dimensões analisadas, não apresentaram diferença estatisticamente 

significativa entre os grupos de tratamento e controle, ao longo dos três anos. 

Porém, é importante ressaltar que esta categoria tem o grupo de tratamento 

composto por apenas um Estado e apresenta a menor quantidade de informações 

disponíveis para análise. 

Também chama a atenção o fato de que cinco indicadores para o Tipo 2 

Dose 2 (MG, CE e AM) não apresentaram diferença estatisticamente significativa 

entre os grupos de tratamento e controle, ao longo dos dois anos após a 

implementação da política de bônus, ainda que para três deles os dois grupos 

partam de patamares distintos. 
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Com relação ao Tipo 1, independentemente da Dose, as informações sobre 

os indicadores dos grupos de tratamento e controle variam com o tempo e partem de 

pontos distintos; para alguns indicadores, o grupo de tratamento antes da 

bonificação inicia em um nível mais alto; para outros, o grupo controle parte de um 

nível mais alto em 2007. Não há um padrão claramente identificado.  

Nas estatísticas descritivas, tanto da 4ª série / 5º ano quanto da 8ª série / 9º 

ano, para o Tipo 2 Dose 1, (GO) também foram identificados seis indicadores, dos 

dezesseis escolhidos, distribuídos nas três dimensões analisadas, que não 

apresentaram diferença estatisticamente significativa entre os grupos de tratamento 

e controle ao longo dos três anos; desses seis indicadores, apenas dois, relativos à 

dimensão “Interlocução com a família para garantir a frequência escolar dos alunos” 

são os mesmos que não variam para ambas as séries.  

Por outro lado, em relação ao Tipo 1 Dose 2 (RJ e ES) merece atenção o fato 

de que nove indicadores não apresentaram diferença estatisticamente significativa 

entre os grupos de tratamento, nem antes nem após a implementação do bônus. 

Em relação ao Tipo 2 Dose 2, não há nenhuma informação que se destaque; 

sobre o Tipo 1 Dose 2 cabe mencionar o fato de os indicadores do grupo tratamento 

partirem de um nível maior em relação ao controle, na grande maioria dos 

indicadores. 

 

 

5.2 Descrição dos principais resultados – SÉRIE, TIPO e DOSE 
 

Diferentes impactos foram encontrados para os indicadores avaliados no 

presente trabalho12. Com o intuito de identificar e descrever padrões de impacto dos 

diferentes Tipos, Doses e Séries, os resultados encontrados foram categorizados e 

descritos a seguir. 

5.2.1. Para a 8ª série / 9º ano – TIPO e DOSE 
 

I. Práticas pedagógicas dos professores ou ações ligadas ao ensino 
 

                                                
12 Os resultados detalhados de cada estimativa estão sistematizados no APÊNDICE C 
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Programas com Dose 2, implementados em SP, PE, MG, CE e AM 

apresentam impacto para o “percentual de conteúdo ministrado em relação ao 

previsto acima de 80%”. No primeiro ano da dose o sinal é distinto, sendo negativo 

para o Tipo 1 (SP e PE) e positivo para o Tipo 2 (MG, CE e AM), mas no segundo 

ano o sinal é positivo para os dois Tipos. 

Independente da Dose, programas Tipo 1 (SP, PE, RJ e ES) apresentam 

impacto negativo após o 1º ciclo de implementação no indicador “Professor corrigir 

sempre ou quase sempre a lição de Língua Portuguesa”. Já para o 2º ciclo, os 

Estados que receberam a Dose 2 (SP e PE) permanecem com o impacto negativo 

na frequência com que a lição de Língua Portuguesa é corrigida e passam a 

apresentar impacto negativo também na frequência com que o dever de casa de 

Matemática é corrigido. Este impacto negativo em  “Correção da lição de 

matemática” foi identificado na Dose 1 dos programas Tipo 1 implementados no 

segundo ciclo (RJ e ES). 

Por outro lado, programas do Tipo 2 apresentam impacto positivo nesta 

dimensão, tanto no percentual com que os professores corrigem sempre ou quase 

sempre a lição de Língua Portuguesa quando os Estados recebem a Dose 2 (MG, 

CE e AM), como na Dose 1 do Estado que implementou a política no segundo ciclo 

avaliado (GO) em relação à “Percepção do professor em relação ao 

comprometimento do diretor com a aprendizagem do aluno”.   

Desta forma, para a dimensão das práticas pedagógicas, os impactos 

identificados não são conclusivos no sentido de potencializarem a  aprendizagem 

dos alunos. É possível afirmar que o Tipo 1 apresenta uma tendência de impactos 

negativos, contrários ao desejável pela política e o Tipo 2 alguns indícios positivos, 

mas bastante frágeis e insuficientes no sentido de promover as mudanças de 

comportamento esperadas. 

 
II. Absenteísmo e comprometimento de professores ou visão do diretor 

e professor sobre a assiduidade e rotatividade do professor 
 

Programas com Dose 2, implementados em SP, PE, MG, CE e AM 

apresentam impacto para a variável “Falta de professores ser um problema na visão 

do Diretor”, mas com sinais distintos em função do Tipo. Há uma redução para esta 
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percepção no Tipo 1 (-6,8pp Dose 1 e -4,8pp Dose 2) e um acréscimo no Tipo 2 

(+4,0pp Dose 1 e +6,3pp Dose 2). Já em relação a “Falta de professores ser um 

problema grave na visão do Diretor” há unanimidade para os dois tipos, e apresenta 

um comportamento crescente (Tipo 1 -6,8pp Dose 1 e -7,9pp Dose2; Tipo 2 -6,5pp 

Dose 1 e -7,0pp Dose 2). 

Programas Tipo 2 apresentam impacto negativo (-9,3pp) no primeiro ciclo 

para o Estado que recebe apenas a Dose 1 (GO) em relação ao indicador de que “a 

falta de professores é um problema na visão do diretor”. 

Programas Dose 2 apresentam impacto, com sinais negativos, para a variável  

“Rotatividade de professores ser um problema na visão do Diretor” (Tipo 1 não 

significativo Dose 1 e +6,0pp Dose2; Tipo 2 +5,0pp Dose 1 e +7,9pp Dose 2). Para 

os dois tipos isto acontece desde o primeiro  ano de exposição. Há também impacto 

negativo no indicador “Falta de professores é um problema grave na visão do 

diretor” para o Tipo 1 implementado há dois ciclos (SP e PE) apenas na Dose 1 (-

2,9pp). 

Já com relação aos indicadores de percepção dos professores (“Falta de 

professor é um problema” e “Falta de professor é um problema grave”), os 

resultados apontam para um aumento de que a falta é um problema grave nos dois 

ciclos do Tipo 1 Dose 2 (SP e PE), uma redução para os Estados que recebem 

apenas Dose 1 (RJ e ES), e uma redução de que a falta é um problemas para o 

Estado do Tipo 2 que recebe apenas Dose 1 (GO). 

Desta  forma, é possível dizer que há uma preocupação menor dos diretores 

com a rotatividade dos professores, uma sinalização de maior preocupação em 

relação às faltas e impactos pontuais distintos em relação à percepção dos 

professores sobre as faltas e seu nível de gravidade. 

III. Interlocução com familiares para garantir a frequência escolar dos 
alunos ou ações ligadas a permanência dos alunos na escola 

 
Programas Dose 1 dos dois Tipos, (RJ, ES e GO) e Programa Tipo 2 Dose 2 

(MG, CE e AM), um ciclo após a implementação do bônus, apresentam níveis 

significativamente menores nos indicadores de “Enviar alguém para casa de alunos 

faltosos” (Tipo 1 Dose 1, -7,5pp; Tipo 2 Dose 2,  -5,1pp; Tipo 1 Dose 1, -11,5pp) e 
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também em relação a “Existência de Programa de combate à evasão” (Tipo 1 Dose 

1, -7,5pp; Tipo 2 Dose 2,  -5,1pp; Tipo 1 Dose 1, -11,5pp).  

Já os programas Tipo 1 Dose 2 (SP e PE) apresentam uma tendência de 

aumento a “Comunicar os responsáveis por escrito” ou “Convocá-los para reunião 

de pais e abordar o assunto” – impacto identificado apenas no modelo Logit, não no 

OLS.  

Desta forma, em relação a esta dimensão, os programas de bônus não 

parecem contribuir para uma mudança que favoreça ações ligadas à permanência 

dos alunos na escola. 

 

5.2.2. Para a 4ª série / 5º ano - TIPO e DOSE 
 

I. Práticas pedagógicas dos professores ou ações ligadas ao ensino 
 

Programas com Dose 2, implementados em SP, PE, MG, CE e AM 

apresentam impacto positivo e significativo para o percentual de professores que 

"Corrige sempre ou quase sempre a lição de Língua Portuguesa” e também a lição 

de matemática. E este impacto está presente na primeira e na segunda doses. 

Os Estados que implementaram o Tipo 1 Dose 2 (SP e PE) também 

apresentam impacto positivo no indicador sobre o “Percentual de conteúdo 

ministrado ter atingido mais de 80%” do planejado para os dois ciclos após a 

implementação da política de bônus. 

Tanto para o Tipo 1 como para o Tipo 2 que tiveram apenas Dose 1 não foi 

identificado impacto. 

Desta forma, há um forte indício nesta dimensão de indicadores de uma 

mudança de comportamento favorável à aprendizagem dos alunos, mas apenas nos 

Estados que tiveram Dose 2, independentemente do Tipo. 

 

II. Absenteísmo e comprometimento de professores ou visão do diretor 
e professor sobre a assiduidade e rotatividade do professor 

Programas Dose 2 apresentam impacto negativo para a “Rotatividade de 

professores ser um problema na visão do Diretor”. Para os dois tipos isto acontece 
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apenas na segunda dose de exposição (Tipo 1, -3,8pp e Tipo 2, -4,5pp), sendo 

identificado também este impacto na primeira dose do Tipo 1 implementada em 

2011 no RJ e ES (-6,2pp). 

Programas com Dose 2 dos dois Tipos, implementados em SP, PE, MG, CE e 

AM apresentam impacto positivo para a “Falta de professores ser um problema 

grave na visão do Diretor”. E este impacto está presente na primeira dose (Tipo1, 

+10,1pp e Tipo 2, + 5,4pp) e na segunda dose (Tipo 1, +8,0pp e Tipo 2, +5,0pp). 

Tanto para o Tipo 1 Dose 1 (RJ e ES) como para o Tipo 2 Dose 2 (MG, CE e 

AM), no primeiro ciclo após a implementação da política há um impacto negativo 

sobre a “Percepção do diretor em relação a existência de problema com a 

rotatividade de professores” (-10,9pp e -5,8pp respectivamente). 

E os programas do Tipo 2 Dose 2 também apresentam impacto positivo sobre 

a percepção de que a falta de professores é um problema, ainda segundo a visão 

dos diretores, nos dois ciclos após a implementação do programa (+6,3pp e +7,0pp 

conforme o ciclo). 

Há, portanto, uma preocupação menor com a rotatividade dos professores e 

uma sinalização de maior preocupação em relação às faltas, na visão do diretor.  

Os indicadores relacionados à visão do professor não apresentam impacto, 

exceto no caso do Tipo 1, Dose 2 (SP e PE) em que há um impacto positivo, restrito 

à primeira dose, de que “a falta do professor existe e é um problema grave”.  

 

III. Interlocução com familiares para garantir a frequência escolar dos 
alunos ou ações ligadas a permanência dos alunos na escola 

 
Programas Tipo 1 apresentam impacto negativo, apenas no primeiro ciclo 

após implementação do bônus, para os indicadores “Enviar alguém para casa de 

alunos faltosos” (Dose 2, -12,0pp e Dose 1, -25,2pp) e também em relação a 

“Existência de Programa de combate à Evasão” (Dose 2, -12,0pp e Dose 1, -

25,2pp). 

O único indicador com impacto positivo nos programas Tipo 1, Dose 1 (RJ e 

ES) é “Chamar pais/responsáveis dos alunos que faltam para reuniões” (+3,2pp). 
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5.3 Sistematização dos resultados – SÉRIE, TIPO e DOSE 
 

Os impactos encontrados nas análises por série, tipo e dose permitem 

algumas conclusões importantes a respeito dos resultados intermediários das 

políticas de bônus em escolas públicas estaduais brasileiras. 

Com relação à dimensão das ações ligadas ao ensino, não foi identificado 

impacto em nenhuma combinação entre as três variáveis analisadas – Série, Tipo e 

Dose – no indicador  “Percepção dos professores em relação ao comprometimento e 

preocupação dos diretores com a aprendizagem dos alunos”.  

O indicador para o percentual de “Conteúdo ministrado ter atingido mais do 

que 80% do planejado” apresentou impacto positivo e significativo apenas para os 

professores de redes que implementaram programas há mais tempo, com Dose 2, 

para as duas séries do Tipo 1 e apenas para a 8ª série do Tipo 2, parecendo haver 

um efeito maior com o passar do tempo. 

Por outro lado, o impacto em relação a “Correção de lição de casa”, tanto de 

Matemática com o de Língua Portuguesa é bastante distinto entre as categorias 

analisadas, sendo negativo para a 8ª série / 9º ano, Tipo 1 em todas as doses, e 

positivo para o Tipo 2 na Dose 2; enquanto para a 4ª série / 5º ano o impacto é 

positivo para o Tipo 1 e Tipo 2, mas apenas nas escolas que receberam duas doses, 

não havendo impacto nas redes que receberam apenas uma dose, 

independentemente do tipo. 

Assim, diferentemente do que foi identificado para a 8ª série / 9º ano, em 

relação aos indicadores de elevada frequência com que os professores corrigem o 

dever de casa, tanto de Língua Portuguesa como de Matemática, os impactos 

positivos para a 4ª série / 5º ano corroboram a existência de efeitos desejados para 

as políticas de bônus implementadas em SP, PE, ME, CE e AM. 

Na dimensão de absenteísmo e rotatividade de professores, o impacto geral 

identificado é no sentido de uma redução da preocupação com a rotatividade para a 

8ª série / 9º ano em redes com programas implementados há mais tempo e para a 

4ª série / 5º ano independente da Dose. Por outro lado, os indicadores relacionados 

à falta apontam impacto no sentido de uma manutenção ou redução em relação a 

concepção de que o problema existe, mas ela é compensada pelo aumento da 

percepção de que o problema existe e é grave, principalmente na visão do diretor, 
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independente da série. Esta tendência pode ser generalizada para os dois Tipos, 

Doses e Séries, sendo mais fraca no Tipo 2 dose 1 (GO). 

Desta forma, é possível afirmar que a implementação dos programas de 

bônus provoca um aumento de conscientização em relação a questão da falta e 

rotatividade de professores, apresentando impacto positivo no primeiro conjunto de 

indicadores e negativo em relação ao segundo. 

Por fim, a dimensão referente a permanência dos alunos na escola apresenta 

resultados pontuais e dispersos, sendo possível afirmar que, de maneira geral, a 

existência de programa de bônus não parece afetar os indicadores desta dimensão 

de uma maneira que possa contribuir para uma melhoria da aprendizagem dos 

alunos. A maior parte dos impactos identificados nesta dimensão sinalizam uma 

redução  nas ações declaradas pelos diretores no sentido de estimular e incentivar a 

frequência escolar dos alunos faltosos na 4ª série / 5º ano, para os dados da 8ª série 

/ 9º ano os resultados apontam na mesma direção, com exceção do programa Tipo 

1e Dose 2, de SP e PE, que apresenta alguns sinais positivos mas com baixa 

magnitude. 

 

5.4 Descrição complementar dos principais resultados - SÉRIE e DOSE 
Para dar maior robustez aos resultados encontrados na análise de Série, Tipo 

e Dose, também foram avaliados os impactos gerados por Série e Dose dos 

programas de bônus implementados nas redes públicas estaduais, uma vez que a 

variável Tipo foi criada como um artifício metodológico, proposto no presente 

trabalho. 

 

5.4.1. Para a 8ª série / 9º ano - DOSE 
I. Práticas pedagógicas dos professores ou ações ligadas ao ensino 
O único indicador impactado nesta dimensão, levando em consideração todos 

os modelos econométricos propostos, para programas com duas Doses (SP, PE, 

MG, CE e AM) é o de mais de 80% do conteúdo programado ter sido cumprido, 

apenas na segunda Dose. 
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Os programas com única Dose (RJ, ES e GO) também apresentam este 

impacto positivo, mas também um impacto negativo no indicador sobre a correção 

da lição de matemática ocorrer sempre ou quase sempre. 

 

II. Absenteísmo e comprometimento de professores ou visão do diretor 
e professor sobre a assiduidade e rotatividade do professor 

Os programas com duas Doses (SP, Pe, MG, CE, e AM) não apresentam 

impacto no indicador sobre a falta de professores ser compreendida como um 

problema existente na visão do diretor, porém há um impacto positivo na segunda 

dose em relação ao indicador de que este problema existe e é grave (+5,8pp). 

Na visão dos professores, a falta dos docentes é vista como um problema 

grave, apresentando impacto positivo para as duas Doses.  

Há impactos negativos sobre a visão de que a rotatividade é um problema 

existente, para as duas Doses (-4,7pp Dose 1 e -5,0pp Dose 2), e para a 

compreensão de que é um problema grave, apenas na segunda Dose (-2,2pp).  

Em relação aos programas com uma Dose (RJ, ES e GO)  não há impacto 

em nenhum dos indicadores desta dimensão. 

 
III. Interlocução com familiares para garantir a frequência escolar dos 

alunos ou ações ligadas a permanência dos alunos na escola 
Para programas com duração de duas Doses (SP, PE, MG, CE, e AM) há 

impacto negativo nos indicadores de envio de alguém na casa do aluno faltoso e 

existência de programa de combate a evasão no primeiro período após a 

implementação do programa (-2,9pp para os dois indicadores), que não se sustenta 

com o tempo e deixa de existir no segundo período da Dose. 

Já para os programas com duração de uma Dose há um impacto negativo no 

indicador de enviar comunicação por escrita aos responsáveis dos alunos faltosos (-

8,7pp). 

 
5.4.2. Para a 4ª série / 5º ano - DOSE 

I. Práticas pedagógicas dos professores ou ações ligadas ao ensino 
Nenhum impacto identificado para programas com apenas Dose 1. 
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Com exceção do indicador a respeito do comprometimento do diretor com a 

aprendizagem do aluno, há impacto positivo em todos os outros indicadores desta 

dimensão para os programas com Dose 2 (SP, PE, MG, CE e AM), nos dois 

períodos após a implementação do bônus (. Neste caso, programas que foram 

implementados há mais de um ciclo, apresentando 2 Doses, apresentaram impacto 

nas 2 Doses, independente do Tipo.  

 

II. Absenteísmo e comprometimento de professores ou visão do diretor 
e professor sobre a assiduidade e rotatividade do professor 

Nenhum impacto identificado para programas com apenas Dose 1. 

A falta de professores é vista como um problema grave, que apresenta 

impacto positivo nas redes onde a política de bônus foi implementada com Dose 2, 

tanto na visão do diretor (+6,2pp na Dose 1 e +6,1pp na Dose 2) como na do 

professor (restrito para Dose 1). 

A falta, sem ser grave, também apresenta um impacto positivo na visão dos 

diretores, restrita a Dose 2 (+4,4pp), e para as duas Doses na visão dos professores.  

A rotatividade de professores compreendida como um problema grave da 

rede apresenta um impacto negativo apenas na Dose 2 (-3,2pp). 

 

III. Interlocução com familiares para garantir a frequência escolar dos 
alunos ou ações ligadas a permanência dos alunos na escola 

Nenhum impacto identificado para programas com apenas Dose 1. 

De maneira análoga aos resultados para Dose 2 na 8ª série / 9º ano, há 

impacto negativo nos indicadores de envio de alguém na casa do aluno faltoso (-

4,7pp) e existência de programa de combate a evasão (-4,7pp) no primeiro período 

após a implementação do programa, mas tal impacto não se sustenta para o 

segundo período.  

O indicador sobre falar com pais de alunos que faltam excessivamente 

também é impactado negativamente, mas apenas de maneira significativa para a 

Dose 2 (-2,1pp). 
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5.5 Sistematização dos resultados - SÉRIE e DOSE 
Os impactos encontrados nas análises complementares, considerando as 

categorias Série e Dose, contribuem para o aprofundamento do entendimento dos 

impactos identificados na avaliação que inclui a categoria Tipo, a respeito dos 

resultados intermediários das políticas de bônus em escolas públicas estaduais 

brasileiras. 

Assim como já indicaram os resultados da investigação feita para Série, Tipo 

e Dose, para a 8ª série / 9º ano, a  primeira dimensão nesta segunda categorização 

não apresenta resultados consistentes, no sentido de justificar a implementação da 

política de bônus como um estímulo que promova mudança de comportamento dos 

professores e diretores em  contribuir para a melhoria na aprendizagem dos alunos. 

Analogamente, o principal impacto aparece na 8ª série / 9º ano em redução 

da declaração de haver problemas relacionados a rotatividade de professores nas 

redes que implementaram bônus há mais tempo, mas um aumento com relação a 

preocupação com a questão de falta dos docentes.  

Porém, na terceira dimensão de indicadores, composta por ações ligadas a 
permanência dos alunos na escola, há uma sinalização diferente da encontrada 

pela análise anterior, pois os resultados positivos não permanecem. São 

encontrados apenas os impactos negativos, principalmente para os programas com 

Dose 2, havendo, portanto, uma sinalização de que o Tipo de programa pode sim 

gerar resultados diferentes - sendo o Tipo 1 mais eficiente no sentido do que o 

bônus procura promover - mas esta tendência pode ser decorrente das redes 

públicas de SP e PE, pois RJ e ES são do mesmo Tipo e não promoveram este 

impacto positivo. 

Com relação aos resultados da 4ª série /5º ano, os impactos encontrados 

para a primeira dimensão de indicadores corroboram as mesmas conclusões da 

análise que leva em consideração a categoria Tipo. 

Da mesma maneira, os principais impactos na segunda dimensão também 

sinalizam a tendência identificada pela análise que inclui a variável Tipo, mas talvez 

um pouco mais suavizada. 

A terceira dimensão apresentou resultados que sinalizaram a existência de 

impacto negativo para alguns indicadores associados a dose do programa de bônus, 

não sendo identificado impacto nas redes estaduais que implementaram a política 
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há menos tempo, e a ocorrência de impactos negativos para programas 

implementados há mais tempo. 

Estes resultados nas duas séries, para a terceira dimensão de indicadores, 

diferentes dos impactos encontrados na análise que considerou a categoria Tipo, 

sinalizam que a tipologia crida para o modelo de análise das políticas de bônus pode 

ser importante para capturar impactos diferenciados entre as políticas.   

 

5.6 Possíveis interpretações dos resultados encontrados 
 

Dentre as três dimensões de indicadores analisadas, o impacto positivo e 

mais consistente no sentido de promover mudanças de resultados intermediários, 

com potencial de contribuição para a melhoria da aprendizagem dos alunos, está 

localizado no aumento de frequência com que os alunos declaram haver correção 

dos deveres de casa pelo professor, tanto de Língua Portuguesa como em 

Matemática, para a 4ª série / 5º ano, nos programas Dose 2, independente do Tipo. 

Este resultado ganha importância tendo em vista o estudo de Fernandes 

(2013), que relaciona impacto positivo na aprendizagem de alunos da 4ª série com a 

frequência de correção do dever de casa. E é coerente com as conclusões 

apresentadas por Oshiro e Scorzafave (2011), que identificam impacto positivo na 

aprendizagem dos alunos na 4ª, mas não na 9ª, para a avaliação do Programa de 

Bônus em São Paulo (Tipo1, Dose2). 

Faltam informações sistematizadas e disponíveis para uma interpretação 

mais fundamentada destes resultados. Possivelmente, os professores do primeiro 

ciclo do Ensino Fundamental respondem mais ao estímulo de mudança proposto 

pelo modelo de bonificação, havendo espaço para políticas de corresponsabilização 

com os profissionais que atuam neste segmento da educação. 

Por outro lado, foi possível identificar que os professores do segundo ciclo do 

Ensino Fundamental não são suscetíveis aos mecanismos de bonificação 

implementados, no que diz respeito à dimensão "ações ligadas ao ensino”. Uma 

possível interpretação é que estes profissionais encontram um ambiente de trabalho 

mais complexo e difícil de ser melhorado – seja pela defasagem de aprendizagem 

dos alunos desse ciclo, por sua maior resistência aos procedimentos escolares, pelo 

desestímulo dos professores, dentre  outras razões - o que pode minimizar sua 
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margem de atuação ou sua aposta sobre a possibilidade de contribuir para a 

melhoria na aprendizagem dos alunos. 

Ainda na primeira dimensão analisada, chama atenção a ausência de 

impacto, em todos os programas analisados, na percepção dos professores a 

respeito de um maior comprometimento dos diretores com a aprendizagem dos 

alunos. Esse dado se agrava ao se considerar, conforme Grissom, Loeb e Master 

(2013), que quando o diretor se torna um “líder de ensino” e se envolve com a 

avaliação de desempenho e tutoria dos professores e com o a garantia do 

cumprimento do plano pedagógico, sua atuação pode impactar na aprendizagem 

dos alunos de maneira significativa. 

Esta constatação merece ser considerada pelos gestores dos Estados que 

adotaram ou que pretendem adotar programas de bonificação na educação, no 

sentido de aprimorar, ajustar e redirecionar critérios das políticas implementadas.  

Aparentemente, os diretores ainda representam uma figura mais voltada para 

atividades administrativas, respondem por funções burocráticas e não conseguem 

dar a atenção merecida aos aspectos pedagógicos e à aprendizagem.  

Também não estão disponíveis informações que qualifiquem essa ausência 

de impacto constatada no presente estudo, mas os principais fatores que podem 

promover tal situação dizem respeito a: concepção sobre os papéis e atividades que 

um diretor deve desempenhar; falta de preparo, teórico e prático, dos diretores para 

assumirem responsabilidades relacionadas às práticas pedagógicas dos professores 

e ausência de cultura referente à prática de acompanhamento sistemático da 

aprendizagem dos alunos. 

Os resultados encontrados na dimensão 2 sinalizam uma redução de 

preocupação dos diretores com a rotatividade dos professores, em diferentes Séries, 

Tipos e Doses, confirmando um efeito desejável das políticas de bônus. Por outro 

lado, há também um aumento da declaração de que a falta de professores é um 

problema ou um problema grave, sinalizando que a questão passa a ser vista e 

compreendida como um problema a ser enfrentado. 

Tal impacto era de se esperar e sua confirmação, pelas análises aqui 

realizadas, corrobora parte do mecanismo que fundamenta a remuneração variável. 

A questão que se coloca, então, a ser aprofundada por outros estudos de natureza 

observacional e qualitativa, é o quanto as percepções de diretores e professores 



 
 

64 

sobre a rotatividade e falta dos docentes tem correspondência com a realidade 

escolar. 

Muitas secretarias de educação, principalmente as do grupo controle, não 

possuem sistemas informatizados e estruturados pelo órgão central nas Secretarias 

Estaduais de Educação para monitoramento e acompanhamento das faltas dos 

docentes. Além deste problema, mesmo as redes que possuem sistemas de 

acompanhamento das faltas, muitas vezes se deparam com registros formais que 

não correspondem exatamente à realidade – substituições, trocas e alternância de 

professores para uma turma são muitas vezes comuns e tratadas como práticas 

corriqueiras, aceitas pelos profissionais da área como forma de minimizar os danos 

gerados pelo absenteísmo de professores. 

A ausência de impacto, de maneira generalizada, salvo algumas exceções 

nos indicadores da dimensão 3, indica que os programas de bônus não estão 

influenciando as ações das escolas para garantir a frequência dos alunos faltosos. 

Em alguns indicadores estão, inclusive, associados a um impacto negativo. 

Por um lado, os programas instituídos não pretendem focar diretamente esta 

questão, que costuma ser um problema mais acentuado na 8ª série / 9º ano e pode 

estar correlacionado com a aprendizagem dos alunos – motivo pela qual foi criada 

esta dimensão de análise. Por outro, existem outras medidas, não diretamente 

relacionadas com ações nas escolas, que podem ser mais efetivas, como é o caso 

da condicionalidade imposta pelo Programa Bolsa Família do governo federal, em 

relação à frequência escolar dos alunos de famílias beneficiárias13. 

Como grande parte das dificuldades relacionadas à oferta de ensino já foram 

ou estão sendo resolvidas e a maioria das redes apresenta uma grande cobertura, 

com percentual elevado de crianças em idade escolar matriculadas nas escolas, 

parece fazer sentido priorizar ações que contribuam para uma melhora na 

aprendizagem, por meio de outros mecanismos – conforme os indicadores das 

dimensões 1 e 2 – que não a frequência dos alunos.  
                                                
13 De acordo com o site do Ministério do Desenvolvimento Social as condicionalidades do Bolsa 
Família (“compromissos que devem ser cumpridos pela família, na área de educação e saúde, para 
que possa permanecer recebendo o benefício”) na área da educação compreendem: matricular 
alunos de 6 a 15 anos em estabelecimento regular de ensino, garantir a frequência escolar mínima de 
85% da carga horária mensal do ano letivo, informar à escola caso haja alguma impossibilidade de 
comparecimento do aluno à aula e apresentando a devida justificativa, informar ao setor responsável 
pelo Programa no município sempre que ocorrer mudança de escola e de série dos dependentes de 6 
a 15 anos, para possibilitar o efetivo acompanhamento da frequência escolar dos alunos. 
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6 CONCLUSÕES  
 

Tendo em vista a crescente implementação de políticas de bônus para 

profissionais que atuam nas redes estaduais de educação no Brasil, a pesquisa aqui 

relatada teve como objetivo analisar os efeitos intermediários dos programas 

adotados entre 2008 e 2011 nos Estados de São Paulo, Pernambuco, Minas Gerais, 

Amazonas, Ceará, Espirito Santo, Rio de Janeiro e Goiás. 

O foco proposto no trabalho foi avaliar o impacto em três dimensões, 

definidas como “Práticas pedagógicas dos professores ou ações ligadas ao ensino”, 

“Absenteísmo e comprometimento de professores ou visão do diretor e professor 

sobre a assiduidade e rotatividade do professor“ e “Interlocução com familiares para 

garantir a frequência escolar dos alunos ou ações ligadas à permanência dos alunos 

na escola“. 

A escolha dos dezesseis indicadores que compuseram as dimensões foi 

baseada na disponibilidade de dados a serem analisados, no sentido de identificar 

mudanças de comportamento dos diretores e professores que pudessem contribuir, 

no curto prazo, para a melhoria da aprendizagem dos alunos. 

Os resultados encontrados indicam  que as políticas de bônus geram algumas 

transformações nos indicadores intermediários, sim, mas essas mudanças 

dependem de um conjunto de outras variáveis - como características pré-existentes 

nas redes de ensino, a série /ano em que os profissionais atuam, entre outras. 

Mesmo tendo sido encontrado impacto positivo e significativo para 

indicadores da dimensão 1, relacionado à frequência com que professores corrigem 

o dever de casa dos alunos, não foi possível compreender se a mudança 

intencionada e efetivamente promovida pelos programas depende do desenho da 

política, do tempo decorrido após a implementação, ou de características específicas 

das redes que adotam a bonificação, independentemente do Tipo e Dose. 

Os resultados encontrados na dimensão 2 apontam para uma redução de 

preocupação dos diretores com a rotatividade dos professores, em diferentes Séries, 

Tipos e Doses das políticas implementadas, assim como um aumento da percepção 

de que o absenteísmo dos docentes é um problema existente na realidade escolar 

pública brasileira. 
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Algumas limitações do presente estudo decorrem do fato de se tratar de um 

trabalho analítico, realizado após a implementação de políticas que não 

contemplam, em seu desenho, um processo avaliativo estruturado. As análises 

foram feitas a partir de questionários auto preenchidos por diretores, professores e 

alunos, podendo conter respostas politicamente corretas, que não refletem 

necessariamente a realidade. 

Problemas de auto-seleção e viés amostral foram enfrentados pela 

modelagem econométrica adotada, com pareamento baseado em escore de 

propensão e diferenças em diferenças. 

A metodologia utilizada proporcionou identificar resultados que podem 

contribuir para a compreensão dos mecanismos intermediários mais efetivos e dos 

impactos gerados nas condições favoráveis ao aprendizado dos alunos.  

Tais resultados podem ser de grande relevância para gestores de políticas 

públicas que já adotaram ou pretendem adotar remuneração variável na área da 

educação, mas é fundamental o diálogo do processo avaliativo aqui utilizado com 

outras áreas do conhecimento – como a pedagogia e a psicologia – para qualificar, 

aprofundar e enriquecer a compreensão dos impactos identificados. 

A ausência de impacto em diversos indicadores deixa sem resposta a 

seguinte questão: o estímulo financeiro proposto pelas políticas analisadas é 

suficiente para estimular mudanças no comportamentos dos professores e diretores 

que proporcionem resultados intermediários na melhora da aprendizagem dos 

alunos? 

Ainda é preciso fomentar a prática de avaliação das políticas, sendo 

precipitado generalizar os impactos encontrados ou condicioná-los a desenhos 

específicos de programas de bônus ou tempo de implementação. 

Pesquisas futuras podem aprofundar a definição da magnitude do impacto 

nos indicadores aqui analisados com base em respostas de alunos e professores. 

Podem, também, investigar se as condições necessárias para as mudanças 

almejadas pelas políticas de bônus estão presentes nas redes públicas de ensino no 

Brasil ou se é preciso investir na construção de outros instrumentos, incentivos, 

caminhos e alternativas para garantir uma educação de qualidade em nosso país. 
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APÊNDICE A – Estatísticas descritivas dos indicadores de interesse 
 
8ª série / 9º ano, escolas estaduais de São Paulo e Pernambuco 

I. Práticas pedagógicas dos professores ou ações ligadas ao ensino 

 

 

0,2574 0,2498 
0,2157 

0,2453 
0,2011 0,1851 

2007 2009 2011 

----- Não significativo a 10% 

Diretor dá atenção especial a aspectos relacionados a 
aprendizagem dos alunos 

Controle Tratamento 

0,3229 
0,3312 

0,3409 

0,3155 
0,3066 

0,3626 

2007 2009 2011 

Mais de 80% do conteúdo previsto foi desenvolvido com os 
alunos 

Controle Tratamento 
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0,8538 0,8530 0,8522 

0,8095 0,8072 
0,7888 

2007 2009 2011 

----- Não significativo a 10% 

Professor corrige dever de casa de Matemática sempre ou quase 
sempre 

Controle Tratamento 

0,8219 0,8238 0,8193 

0,7902 0,7895 
0,7793 

2007 2009 2011 

----- Não significativo a 10% 

Professor corrige dever de casa de Língua Portuguesa sempre ou 
quase sempre 

Controle Tratamento 
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II. Absenteísmo e comprometimento de professores ou visão do diretor e 
professor sobre a assiduidade e rotatividade do professor 
 

 

 

 

0,3044 

0,3116 

0,3081 

0,3897 
0,3397 0,3601 

2007 2009 2011 

----- Não significativo a 10% 

Falta de professor é um problema - Visão do Diretor 

Controle Tratamento 

0,1286 0,1479 0,1408 

0,2740 
0,3381 

0,3850 

2007 2009 2011 

----- Não significativo a 10% 

Falta de professor é um problema grave - Visão do Diretor 

Controle Tratamento 

0,3210 0,3686 0,3897 

0,3574 
0,3444 0,3621 

2007 2009 2011 

Rotatividade de professor é um problema - Visão do Diretor 

Controle Tratamento 
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0,1031 

0,1509 0,1379 

0,1299 
0,1665 0,1577 

2007 2009 2011 

----- Não significativo a 10% 

Rotatividade de professor é um problema grave - Visão do 
Diretor 

Controle Tratamento 

0,2728 0,2610 0,2611 

0,3375 
0,2911 

0,3571 

2007 2009 2011 

Falta de professor é um problema - Visão do Professor 

Controle Tratamento 

0,0880 

0,1506 

0,0846 

0,0968 

0,2048 

0,1663 

2007 2009 2011 

Falta de professor é um problema grave - Visão do Professor 

Controle Tratamento 
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III. Interlocução com familiares para garantir a frequência escolar dos 
alunos ou ações ligadas a permanência dos alunos na escola 
 

 

 

0,9749 
0,9725 

0,9776 

0,9893 
0,9867 0,9868 

2007 2009 2011 

----- Não significativo a 10% 

Professores falam com os alunos que faltam 

Controle Tratamento 

0,8711 0,8633 
0,8727 

0,9067 

0,9351 0,9307 

2007 2009 2011 

Pais/responsáveis dos alunos que faltam são avisados por 
comunicação escrita 

Controle Tratamento 
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0,9126 0,9151 
0,9254 

0,9642 
0,9742 0,9777 

2007 2009 2011 

----- Não significativo a 10% 

Pais/responsáveis dos alunos que faltam são chamados a escola 
conversar sobre o assunto em reunião de pais 

Controle Tratamento 

0,9804 
0,9762 

0,9854 
0,9877 

0,9915 0,9917 

2007 2009 2011 

----- Não significativo a 10% 

Pais/responsáveis dos alunos que faltam são chamados a escola 
conversar sobre o assunto individualmente 

Controle Tratamento 

0,5814 
0,5296 

0,5146 

0,5946 0,6008 

0,5548 

2007 2009 2011 

----- Não significativo a 10% 

A escola envia alguém à casa dos alunos que faltam 

Controle Tratamento 
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8ª série / 9º ano - escolas estaduais do Rio de Janeiro e Espírito Santo 
I. Práticas pedagógicas dos professores ou ações ligadas ao ensino 

 

 

0,4709 
0,5275 0,5166 

0,6638 
0,7607 0,7846 

2007 2009 2011 

Programa de redução de taxa de abandono implementado 

Controle Tratamento 

0,2783 
0,2508 0,2339 

0,2480 

0,1812 0,1891 

2007 2009 2011 

----- Não significativo a 10% 

Diretor dá atenção especial a aspectos relacionados a 
aprendizagem dos alunos 

Controle Tratamento 
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0,2517 0,2817 0,2794 

0,3228 
0,3435 

0,4893 

2007 2009 2011 

Mais de 80% do conteúdo previsto foi desenvolvido com os 
alunos 

Controle Tratamento 

0,8557 

0,8382 

0,8415 

0,8641 0,8590 

0,8251 

2007 2009 2011 

----- Não significativo a 10% 

Professor corrige dever de casa de Matemática sempre ou quase 
sempre 

Controle Tratamento 

0,8205 
0,8312 

0,8157 

0,8329 

0,8304 

0,7910 

2007 2009 2011 

----- Não significativo a 10% 

Professor corrige dever de casa de Língua Portuguesa sempre ou 
quase sempre 

Controle Tratamento 
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II. Absenteísmo e comprometimento de professores ou visão do diretor e 
professor sobre a assiduidade e rotatividade do professor 
 

 

 

 

0,2752 
0,3028 0,3071 

0,2126 0,3105 0,2968 

2007 2009 2011 

----- Não significativo a 10% 

Falta de professor é um problema - Visão do Diretor 

Controle Tratamento 

0,1483 0,1549 0,1465 

0,0709 
0,0835 

0,1190 

2007 2009 2011 

----- Não significativo a 10% 

Falta de professor é um problema grave - Visão do Diretor 

Controle Tratamento 

0,3000 0,3123 
0,3589 

0,2190 

0,2668 0,2753 

2007 2009 2011 

Rotatividade de professor é um problema - Visão do Diretor 

Controle Tratamento 
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0,0831 

0,1421 
0,1285 

0,0720 

0,1091 
0,0855 

2007 2009 2011 

----- Não significativo a 10% 

Rotatividade de professor é um problema grave - Visão do 
Diretor 

Controle Tratamento 

0,2656 
0,2418 

0,2770 

0,1938 0,1801 
0,2063 

2007 2009 2011 

Falta de professor é um problema - Visão do Professor 

Controle Tratamento 

0,0720 

0,1783 

0,0806 

0,0490 

0,1313 

0,0475 

2007 2009 2011 

Falta de professor é um problema grave - Visão do Professor 

Controle Tratamento 
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III. Interlocução com familiares para garantir a frequência escolar dos 
alunos ou ações ligadas a permanência dos alunos na escola 
 

 

 

0,9718 

0,9561 

0,9717 

0,9874 

0,9797 0,9811 

2007 2009 2011 

----- Não significativo a 10% 

Professores falam com os alunos que faltam 

Controle Tratamento 

0,8284 0,8319 0,8233 

0,9189 
0,9054 

0,8746 

2007 2009 2011 

Pais/responsáveis dos alunos que faltam são avisados por 
comunicação escrita 

Controle Tratamento 
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0,9393 0,9388 0,9356 

0,9425 

0,9513 

0,9387 

2007 2009 2011 

----- Não significativo a 10% 

Pais/responsáveis dos alunos que faltam são chamados a escola 
conversar sobre o assunto em reunião de pais 

Controle Tratamento 

0,9736 

0,9808 0,9812 

0,9904 
0,9882 0,9875 

2007 2009 2011 

----- Não significativo a 10% 

Pais/responsáveis dos alunos que faltam são chamados a escola 
conversar sobre o assunto individualmente 

Controle Tratamento 

0,5763 0,5246 

0,5127 

0,6142 0,6084 

0,5268 

2007 2009 2011 

----- Não significativo a 10% 

A escola envia alguém à casa dos alunos que faltam 

Controle Tratamento 
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8ª série / 9º ano - escolas estaduais de Minas Gerais, Ceará e Amazonas 
 

I. Práticas pedagógicas dos professores ou ações ligadas ao ensino 
 

 

0,3824 
0,4648 0,4756 

0,6403 
0,6813 0,7036 

2007 2009 2011 

Programa de redução de taxa de abandono implementado 

Controle Tratamento 

0,2433 0,2470 

0,2038 

0,1627 0,1707 
0,1551 

2007 2009 2011 

Diretor dá atenção especial a aspectos relacionados a 
aprendizagem dos alunos 

Controle Tratamento 
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0,2654 
0,2923 0,2943 

0,2404 

0,3056 0,3102 

2007 2009 2011 

----- Não significativo a 10% 

Mais de 80% do conteúdo previsto foi desenvolvido com os 
alunos 

Controle Tratamento 

0,8516 
0,8475 

0,8511 

0,8651 0,8651 

0,8770 

2007 2009 2011 

Professor corrige dever de casa de Matemática sempre ou quase 
sempre 

Controle Tratamento 

0,8296 0,8329 0,8327 

0,8508 0,8499 

0,8719 

2007 2009 2011 

Professor corrige dever de casa de Língua Portuguesa sempre ou 
quase sempre 

Controle Tratamento 
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II. Absenteísmo e comprometimento de professores ou visão do diretor e 
professor sobre a assiduidade e rotatividade do professor 
 

 

 

 

0,2671 

0,3167 0,3125 

0,1964 

0,2600 
0,2752 

2007 2009 2011 

Falta de professor é um problema - Visão do Diretor 

Controle Tratamento 

0,1223 
0,1394 

0,1057 
0,0814 

0,1390 0,1107 

2007 2009 2011 

----- Não significativo a 10% 

Falta de professor é um problema grave - Visão do Diretor 

Controle Tratamento 

0,3212 

0,3514 

0,3796 

0,3810 

0,3413 

0,3671 

2007 2009 2011 

----- Não significativo a 10% 

Rotatividade de professor é um problema - Visão do Diretor 

Controle Tratamento 



 
 

88 

 

 

 
 

0,1071 

0,1554 0,1553 

0,0882 

0,1518 0,1027 

2007 2009 2011 

----- Não significativo a 10% 

Rotatividade de professor é um problema grave - Visão do 
Diretor 

Controle Tratamento 

0,2521 0,2416 0,2372 

0,1653 

0,2124 
0,1970 

2007 2009 2011 

Falta de professor é um problema - Visão do Professor 

Controle Tratamento 

0,0676 

0,1532 

0,0714 

0,0430 

0,0991 

0,0579 

2007 2009 2011 

Falta de professor é um problema grave - Visão do Professor 

Controle Tratamento 
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III. Interlocução com familiares para garantir a frequência escolar dos 
alunos ou ações ligadas a permanência dos alunos na escola 
 

 

 

0,9731 

0,9668 

0,9767 

0,9857 

0,9774 
0,9813 

2007 2009 2011 

----- Não significativo a 10% 

Professores falam com os alunos que faltam 

Controle Tratamento 

0,8261 0,8246 

0,8531 
0,8653 

0,8565 

0,8954 

2007 2009 2011 

Pais/responsáveis dos alunos que faltam são avisados por 
comunicação escrita 

Controle Tratamento 
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0,9317 0,9337 

0,9390 0,9385 
0,9416 

0,9344 

2007 2009 2011 

----- Não significativo a 10% 

Pais/responsáveis dos alunos que faltam são chamados a escola 
conversar sobre o assunto em reunião de pais 

Controle Tratamento 

0,9711 0,9685 

0,9787 

0,9780 

0,9695 

0,9827 

2007 2009 2011 

----- Não significativo a 10% 

Pais/responsáveis dos alunos que faltam são chamados a escola 
conversar sobre o assunto individualmente 

Controle Tratamento 

0,5967 

0,5917 

0,5713 

0,6490 

0,6185 0,6239 

2007 2009 2011 

----- Não significativo a 10% 

A escola envia alguém à casa dos alunos que faltam 

Controle Tratamento 
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8ª série / 9º ano - escolas estaduais de Goiás 
 

I. Práticas pedagógicas dos professores ou ações ligadas ao ensino 
 

 

0,4606 

0,5403 0,5286 

0,5386 
0,5755 0,5975 

2007 2009 2011 

Programa de redução de taxa de abandono implementado 

Controle Tratamento 

0,2469 
0,2736 

0,2121 

0,1450 
0,1653 

0,1202 

2007 2009 2011 

Diretor dá atenção especial a aspectos relacionados a 
aprendizagem dos alunos 

Controle Tratamento 
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0,2251 
0,2797 

0,2953 
0,2399 

0,2945 

0,2688 

2007 2009 2011 

----- Não significativo a 10% 

Mais de 80% do conteúdo previsto foi desenvolvido com os 
alunos 

Controle Tratamento 

0,8425 0,8443 

0,8466 

0,8839 
0,8796 0,8832 

2007 2009 2011 

Professor corrige dever de casa de Matemática sempre ou quase 
sempre 

Controle Tratamento 

0,8266 0,8267 
0,8298 

0,8656 0,8648 0,8624 

2007 2009 2011 

Professor corrige dever de casa de Língua Portuguesa sempre ou 
quase sempre 

Controle Tratamento 
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II. Absenteísmo e comprometimento de professores ou visão do diretor e 
professor sobre a assiduidade e rotatividade do professor 
 

 

 

 

0,2966 0,3237 

0,3364 0,3165 
0,3783 

0,2737 

2007 2009 2011 

----- Não significativo a 10% 

Falta de professor é um problema - Visão do Diretor 

Controle Tratamento 

0,1429 0,1432 

0,1158 0,1403 0,1431 
0,1113 

2007 2009 2011 

----- Não significativo a 10% 

Falta de professor é um problema grave - Visão do Diretor 

Controle Tratamento 

0,3436 

0,3566 

0,3785 
0,3631 

0,3448 

0,4077 

2007 2009 2011 

----- Não significativo a 10% 

Rotatividade de professor é um problema - Visão do Diretor 

Controle Tratamento 
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0,1164 0,1762 

0,1855 

0,0787 

0,2130 

0,1371 

2007 2009 2011 

----- Não significativo a 10% 

Rotatividade de professor é um problema grave - Visão do 
Diretor 

Controle Tratamento 

0,2656 0,2454 0,2304 

0,2968 0,3117 

0,2390 

2007 2009 2011 

----- Não significativo a 10% 

Falta de professor é um problema - Visão do Professor 

Controle Tratamento 

0,0856 

0,1318 

0,0831 0,0915 0,1203 

0,0658 

2007 2009 2011 

----- Não significativo a 10% 

Falta de professor é um problema grave - Visão do Professor 

Controle Tratamento 
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III. Interlocução com familiares para garantir a frequência escolar dos 
alunos ou ações ligadas a permanência dos alunos na escola 
 

 

 

0,9780 
0,9755 

0,9778 

0,9891 

0,9817 

0,9873 

2007 2009 2011 

----- Não significativo a 10% 

Professores falam com os alunos que faltam 

Controle Tratamento 

0,8415 0,8513 
0,8287 

0,7996 0,8040 

0,7568 

2007 2009 2011 

Pais/responsáveis dos alunos que faltam são avisados por 
comunicação escrita 

Controle Tratamento 
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0,9336 
0,9306 

0,9559 

0,9422 0,9456 
0,9511 

2007 2009 2011 

----- Não significativo a 10% 

Pais/responsáveis dos alunos que faltam são chamados a escola 
conversar sobre o assunto em reunião de pais 

Controle Tratamento 

0,9564 

0,9775 

0,9852 

0,9820 
0,9737 

0,9838 

2007 2009 2011 

----- Não significativo a 10% 

Pais/responsáveis dos alunos que faltam são chamados a escola 
conversar sobre o assunto individualmente 

Controle Tratamento 

0,5879 0,5811 0,5593 

0,7027 0,6984 
0,6302 

2007 2009 2011 

A escola envia alguém à casa dos alunos que faltam 

Controle Tratamento 
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4ª série / 5º ano - escolas estaduais de São Paulo e Pernambuco 
 

I. Práticas pedagógicas dos professores ou ações ligadas ao ensino 
 

 

0,4117 

0,5144 0,5305 

0,6886 0,6578 
0,7335 

2007 2009 2011 

Programa de redução de taxa de abandono implementado 

Controle Tratamento 

0,2704 0,2553 
0,2152 

0,1965 
0,1726 

0,1259 

2007 2009 2011 

Diretor dá atenção especial a aspectos relacionados a 
aprendizagem dos alunos 

Controle Tratamento 
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0,3378 

0,3332 
0,3985 

0,3263 

0,4890 
0,5543 

2007 2009 2011 

----- Não significativo a 10% 

Mais de 80% do conteúdo previsto foi desenvolvido com os 
alunos 

Controle Tratamento 

0,8209 

0,8190 

0,8200 

0,8055 

0,8326 

0,8581 

2007 2009 2011 

Professor corrige dever de casa de Matemática sempre ou quase 
sempre 

Controle Tratamento 

0,7984 
0,7938 0,7952 

0,7838 

0,8125 

0,8394 

2007 2009 2011 

Professor corrige dever de casa de Língua Portuguesa sempre ou 
quase sempre 

Controle Tratamento 
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II. Absenteísmo e comprometimento de professores ou visão do diretor e 
professor sobre a assiduidade e rotatividade do professor 
 

 

 

 

0,2276 

0,2528 

0,2528 

0,2599 

0,2304 

0,2881 

2007 2009 2011 

----- Não significativo a 10% 

Falta de professor é um problema - Visão do Diretor 

Controle Tratamento 

0,1007 
0,0768 

0,1089 

0,1248 

0,1797 0,1979 

2007 2009 2011 

Falta de professor é um problema grave - Visão do Diretor 

Controle Tratamento 

0,2779 

0,3032 
0,3076 

0,2823 
0,2817 

0,2879 

2007 2009 2011 

----- Não significativo a 10% 

Rotatividade de professor é um problema - Visão do Diretor 

Controle Tratamento 
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0,0756 

0,1059 

0,1269 

0,0825 

0,1318 

0,0933 

2007 2009 2011 

----- Não significativo a 10% 

Rotatividade de professor é um problema grave - Visão do 
Diretor 

Controle Tratamento 

0,1866 0,1822 0,1736 

0,1417 
0,1651 

0,1501 

2007 2009 2011 

----- Não significativo a 10% 

Falta de professor é um problema - Visão do Professor 

Controle Tratamento 

0,0626 

0,1005 

0,0538 

0,0371 

0,0907 

0,0492 

2007 2009 2011 

----- Não significativo a 10% 

Falta de professor é um problema grave - Visão do Professor 

Controle Tratamento 
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III. Interlocução com familiares para garantir a frequência escolar dos 
alunos ou ações ligadas a permanência dos alunos na escola 
 

 

 

0,9805 
0,9788 

0,9877 

0,9927 0,9932 
0,9952 

2007 2009 2011 

Professores falam com os alunos que faltam 

Controle Tratamento 

0,8623 
0,8760 0,8803 

0,9480 
0,9649 0,9713 

2007 2009 2011 

Pais/responsáveis dos alunos que faltam são avisados por 
comunicação escrita 

Controle Tratamento 
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0,8997 
0,9106 

0,9258 

0,9568 0,9632 0,9696 

2007 2009 2011 

Pais/responsáveis dos alunos que faltam são chamados a escola 
conversar sobre o assunto em reunião de pais 

Controle Tratamento 

0,9795 
0,9778 

0,9796 

0,9927 
0,9940 

0,9976 

2007 2009 2011 

Pais/responsáveis dos alunos que faltam são chamados a escola 
conversar sobre o assunto individualmente 

Controle Tratamento 

0,6566 0,6522 
0,5903 

0,7522 0,7277 
0,6584 

2007 2009 2011 

A escola envia alguém à casa dos alunos que faltam 

Controle Tratamento 
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4ª série / 5º ano - escolas estaduais do Rio de Janeiro e Espírito Santo 
 

I. Práticas pedagógicas dos professores ou ações ligadas ao ensino 
 

 

0,4253 
0,4811 0,4568 

0,5609 
0,6435 0,6097 

2007 2009 2011 

Programa de redução de taxa de abandono implementado 

Controle Tratamento 

0,2225 

0,2319 

0,1693 

0,2486 

0,2201 

0,1626 

2007 2009 2011 

----- Não significativo a 10% 

Diretor dá atenção especial a aspectos relacionados a 
aprendizagem dos alunos 

Controle Tratamento 
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0,2618 0,2669 
0,3157 

0,3026 0,3190 

0,4813 

2007 2009 2011 

----- Não significativo a 10% 

Mais de 80% do conteúdo previsto foi desenvolvido com os 
alunos 

Controle Tratamento 

0,8115 

0,7999 

0,8018 

0,8093 

0,7969 

0,8033 

2007 2009 2011 

----- Não significativo a 10% 

Professor corrige dever de casa de Matemática sempre ou quase 
sempre 

Controle Tratamento 

0,7906 

0,7760 0,7740 
0,7796 

0,7708 

0,7852 

2007 2009 2011 

----- Não significativo a 10% 

Professor corrige dever de casa de Língua Portuguesa sempre ou 
quase sempre 

Controle Tratamento 
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II. Absenteísmo e comprometimento de professores ou visão do diretor e 
professor sobre a assiduidade e rotatividade do professor 
 

 

 

 

0,1672 

0,2008 0,1958 

0,1419 

0,2490 0,2360 

2007 2009 2011 

----- Não significativo a 10% 

Falta de professor é um problema - Visão do Diretor 

Controle Tratamento 

0,0669 

0,0369 

0,0629 

0,0792 0,0843 
0,1049 

2007 2009 2011 

----- Não significativo a 10% 

Falta de professor é um problema grave - Visão do Diretor 

Controle Tratamento 

0,2107 

0,2664 

0,3474 

0,2259 
0,2177 

0,2264 

2007 2009 2011 

----- Não significativo a 10% 

Rotatividade de professor é um problema - Visão do Diretor 

Controle Tratamento 
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0,0368 

0,1025 

0,0982 

0,1196 
0,1089 

0,0792 

2007 2009 2011 

----- Não significativo a 10% 

Rotatividade de professor é um problema grave - Visão do 
Diretor 

Controle Tratamento 

0,1337 
0,1517 

0,1039 
0,1235 

0,1363 
0,1198 

2007 2009 2011 

----- Não significativo a 10% 

Falta de professor é um problema - Visão do Professor 

Controle Tratamento 

0,0383 

0,0976 

0,0281 

0,0499 

0,1270 

0,0239 

2007 2009 2011 

----- Não significativo a 10% 

Falta de professor é um problema grave - Visão do Professor 

Controle Tratamento 
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III. Interlocução com familiares para garantir a frequência escolar dos 
alunos ou ações ligadas a permanência dos alunos na escola 
 

 

 

0,9932 

0,9671 

0,9791 
0,9831 

0,9959 

0,9886 

2007 2009 2011 

----- Não significativo a 10% 

Professores falam com os alunos que faltam 

Controle Tratamento 

0,8243 0,8354 
0,8491 

0,9226 
0,9113 0,9091 

2007 2009 2011 

Pais/responsáveis dos alunos que faltam são avisados por 
comunicação escrita 

Controle Tratamento 
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0,9452 

0,9587 

0,9126 

0,9461 

0,9514 

0,9770 

2007 2009 2011 

----- Não significativo a 10% 

Pais/responsáveis dos alunos que faltam são chamados a escola 
conversar sobre o assunto em reunião de pais 

Controle Tratamento 

0,9795 

0,9754 
0,9755 0,9760 

0,9837 
0,9887 

2007 2009 2011 

----- Não significativo a 10% 

Pais/responsáveis dos alunos que faltam são chamados a escola 
conversar sobre o assunto individualmente 

Controle Tratamento 

0,6564 

0,6255 

0,6386 

0,6769 
0,6585 

0,6274 

2007 2009 2011 

----- Não significativo a 10% 

A escola envia alguém à casa dos alunos que faltam 

Controle Tratamento 



 
 

109 

 
 

 

4ª série / 5º ano - escolas estaduais de Minas Gerais, Ceará e Amazonas 
 

I. Práticas pedagógicas dos professores ou ações ligadas ao ensino 
 

 

0,3833 
0,4367 

0,3887 

0,6336 0,6640 0,6692 

2007 2009 2011 

Programa de redução de taxa de abandono implementado 

Controle Tratamento 

0,2420 0,2361 

0,1907 

0,1307 

0,1291 0,1201 

2007 2009 2011 

Diretor dá atenção especial a aspectos relacionados a 
aprendizagem dos alunos 

Controle Tratamento 
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0,3167 

0,3287 
0,3911 

0,2886 

0,3805 
0,4181 

2007 2009 2011 

----- Não significativo a 10% 

Mais de 80% do conteúdo previsto foi desenvolvido com os 
alunos 

Controle Tratamento 

0,8180 0,8140 

0,8157 0,8160 

0,8512 
0,8435 

2007 2009 2011 

----- Não significativo a 10% 

Professor corrige dever de casa de Matemática sempre ou quase 
sempre 

Controle Tratamento 

0,7989 
0,7890 0,7880 

0,7933 

0,8313 0,8223 

2007 2009 2011 

----- Não significativo a 10% 

Professor corrige dever de casa de Língua Portuguesa sempre ou 
quase sempre 

Controle Tratamento 
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II. Absenteísmo e comprometimento de professores ou visão do diretor e 
professor sobre a assiduidade e rotatividade do professor 
 

 

 

 

0,2176 0,2222 0,2294 

0,1497 

0,1876 0,2066 

2007 2009 2011 

----- Não significativo a 10% 

Falta de professor é um problema - Visão do Diretor 

Controle Tratamento 

0,0755 0,0745 

0,0938 

0,0509 

0,0853 

0,0878 

2007 2009 2011 

----- Não significativo a 10% 

Falta de professor é um problema grave - Visão do Diretor 

Controle Tratamento 

0,2626 

0,3047 

0,3191 

0,3111 

0,3001 

0,3353 

2007 2009 2011 

----- Não significativo a 10% 

Rotatividade de professor é um problema - Visão do Diretor 

Controle Tratamento 
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0,0632 

0,1100 
0,1233 

0,0746 
0,1017 0,0786 

2007 2009 2011 

----- Não significativo a 10% 

Rotatividade de professor é um problema grave - Visão do 
Diretor 

Controle Tratamento 

0,1606 
0,1852 

0,1433 

0,1037 

0,1299 
0,1162 

2007 2009 2011 

Falta de professor é um problema - Visão do Professor 

Controle Tratamento 

0,0480 

0,0809 

0,0352 
0,0219 

0,0638 

0,0351 

2007 2009 2011 

----- Não significativo a 10% 

Falta de professor é um problema grave - Visão do Professor 

Controle Tratamento 
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III. Interlocução com familiares para garantir a frequência escolar dos 
alunos ou ações ligadas a permanência dos alunos na escola 
 

 

 

0,9810 

0,9800 

0,9868 

0,9911 

0,9819 0,9818 

2007 2009 2011 

----- Não significativo a 10% 

Professores falam com os alunos que faltam 

Controle Tratamento 

0,8519 0,8513 
0,8671 

0,9034 0,9038 

0,9264 

2007 2009 2011 

Pais/responsáveis dos alunos que faltam são avisados por 
comunicação escrita 

Controle Tratamento 
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0,9144 

0,9194 

0,9268 0,9238 

0,9438 

0,9192 

2007 2009 2011 

----- Não significativo a 10% 

Pais/responsáveis dos alunos que faltam são chamados a escola 
conversar sobre o assunto em reunião de pais 

Controle Tratamento 

0,9651 0,9737 

0,9786 

0,9773 

0,9860 
0,9931 

2007 2009 2011 

----- Não significativo a 10% 

Pais/responsáveis dos alunos que faltam são chamados a escola 
conversar sobre o assunto individualmente 

Controle Tratamento 

0,7021 

0,6558 
0,6339 

0,7456 

0,7022 0,7139 

2007 2009 2011 

A escola envia alguém à casa dos alunos que faltam 

Controle Tratamento 
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4ª série / 5º ano - escolas estaduais de Goiás 
 

I. Práticas pedagógicas dos professores ou ações ligadas ao ensino 
 

 

0,4148 

0,5297 

0,4816 

0,4796 

0,4859 

0,5239 

2007 2009 2011 

Programa de redução de taxa de abandono implementado 

Controle Tratamento 

0,3037 0,3094 

0,2034 

0,1148 

0,1190 
0,0789 

2007 2009 2011 

Diretor dá atenção especial a aspectos relacionados a 
aprendizagem dos alunos 

Controle Tratamento 
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0,2649 0,3144 
0,3909 

0,3164 

0,4611 0,4666 

2007 2009 2011 

----- Não significativo a 10% 

Mais de 80% do conteúdo previsto foi desenvolvido com os 
alunos 

Controle Tratamento 

0,8077 
0,8202 

0,7975 

0,8638 
0,8471 

0,8297 

2007 2009 2011 

Professor corrige dever de casa de Matemática sempre ou quase 
sempre 

Controle Tratamento 

0,8001 
0,7926 

0,7795 

0,8530 

0,8281 0,8175 

2007 2009 2011 

Professor corrige dever de casa de Língua Portuguesa sempre ou 
quase sempre 

Controle Tratamento 
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II. Absenteísmo e comprometimento de professores ou visão do diretor e 
professor sobre a assiduidade e rotatividade do professor 
 

 

 

 

0,2343 

0,2446 

0,2235 

0,2000 

0,2885 

0,2216 

2007 2009 2011 

----- Não significativo a 10% 

Falta de professor é um problema - Visão do Diretor 

Controle Tratamento 

0,1200 

0,0935 

0,1000 

0,0686 

0,1026 

0,0419 

2007 2009 2011 

----- Não significativo a 10% 

Falta de professor é um problema grave - Visão do Diretor 

Controle Tratamento 

0,2514 

0,3094 

0,2899 
0,2557 0,3077 

0,4431 

2007 2009 2011 

----- Não significativo a 10% 

Rotatividade de professor é um problema - Visão do Diretor 

Controle Tratamento 
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0,0571 
0,1007 

0,1243 

0,0511 

0,1474 

0,1138 

2007 2009 2011 

----- Não significativo a 10% 

Rotatividade de professor é um problema grave - Visão do 
Diretor 

Controle Tratamento 

0,1556 
0,1782 

0,1722 

0,1495 

0,1969 

0,1548 

2007 2009 2011 

----- Não significativo a 10% 

Falta de professor é um problema - Visão do Professor 

Controle Tratamento 

0,0676 

0,1101 

0,0607 

0,0509 
0,0638 

0,0178 

2007 2009 2011 

----- Não significativo a 10% 

Falta de professor é um problema grave - Visão do Professor 

Controle Tratamento 
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III. Interlocução com familiares para garantir a frequência escolar dos 
alunos ou ações ligadas a permanência dos alunos na escola 
 

 

 

0,9708 

0,9857 

0,9881 
0,9826 

0,9935 

0,9880 

2007 2009 2011 

----- Não significativo a 10% 

Professores falam com os alunos que faltam 

Controle Tratamento 

0,8639 

0,9007 
0,8757 

0,9006 

0,8323 0,8364 

2007 2009 2011 

----- Não significativo a 10% 

Pais/responsáveis dos alunos que faltam são avisados por 
comunicação escrita 

Controle Tratamento 
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0,9181 0,9214 

0,9415 
0,9477 

0,9231 0,9345 

2007 2009 2011 

----- Não significativo a 10% 

Pais/responsáveis dos alunos que faltam são chamados a escola 
conversar sobre o assunto em reunião de pais 

Controle Tratamento 

0,9588 0,9643 

0,9822 

0,9886 0,9872 0,9940 

2007 2009 2011 

----- Não significativo a 10% 

Pais/responsáveis dos alunos que faltam são chamados a escola 
conversar sobre o assunto individualmente 

Controle Tratamento 

0,6207 0,6475 
0,6000 

0,8914 0,8654 
0,7605 

2007 2009 2011 

A escola envia alguém à casa dos alunos que faltam 

Controle Tratamento 
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0,3452 

0,5435 0,5361 

0,7086 0,7355 0,6886 

2007 2009 2011 

Programa de redução de taxa de abandono implementado 

Controle Tratamento 
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APÊNDICE B – Cálculo do escore de propensão, resultados e qualidade dos 
pareamentos 
 

• Escore de propensão e pareamento - Escolas Estaduais SP e PE  
8ª série / 9º ano, Tipo 1, Dose 2  

 
o Probabilidade de ser tratado, dadas as variáveis de controle 
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o Distribuição das probabilidade de ser tratado, antes do pareamento 

 

 
 
 

o Resultado do pareamento 

 

Status 
Fora do 
suporte 

Dentro do 
suporte Total 

% 
Suporte 

Controle 0 6.018 6.018   
Tratamento 752 2.686 3.438 78,13% 
Total 752 8.704 9.456   
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o Gráfico do resultado do pareamento 

 

 
 

 
o Distribuição das probabilidade de ser tratado, após o pareamento 
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o Comparação entre os grupos, antes e após o pareamento 
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• Resultados  Escolas Estaduais RJ e ES 
8ª série / 9º ano, Tipo 1, Dose 1 

 
o Probabilidade de ser tratado, dadas as variáveis de controle 
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o Distribuição das probabilidade de ser tratado, antes do pareamento 

 

 
 
 

o Resultado do pareamento 

 

Status 
Fora do 
suporte 

Dentro do 
suporte Total 

% 
Suporte 

Controle 0 6.018 6.018   
Tratamento 13 661 674 98,07% 
Total 13 6.679 6.692   
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o Gráfico do resultado do pareamento 

 

 
 
 

o Distribuição das probabilidade de ser tratado, após o pareamento 
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o Comparação entre os grupos, antes e após o pareamento 
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• Resultados  Escolas Estaduais MG, CE, AM 

8ª série / 9º ano, Tipo 2, Dose 2 
 

o Probabilidade de ser tratado, dadas as variáveis de controle 
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o Distribuição das probabilidade de ser tratado, antes do pareamento 

 

 
 
 

o Resultado do pareamento 

 

Status 
Fora do 
suporte 

Dentro do 
suporte Total 

% 
Suporte 

Controle 0 6.018 6.018   
Tratamento 257 1.566 1.823 85,90% 
Total 257 7.584 7.841   
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o Gráfico do resultado do pareamento 

 

 
 
 

o Distribuição das probabilidade de ser tratado, após o pareamento 
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o Comparação entre os grupos, antes e após o pareamento 
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• Resultados  Escolas Estaduais GO  
8ª série / 9º ano, Tipo 2, Dose 1  

 
o Probabilidade de ser tratado, dadas as variáveis de controle 
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o Distribuição das probabilidade de ser tratado, antes do pareamento 

 

 
 
 

o Resultado do pareamento 

 

Status 
Fora do 
suporte 

Dentro do 
suporte Total 

% 
Suporte 

Controle 0 6.018 6.018   
Tratamento 21 562 583 96,40% 
Total 21 6.580 6.601   
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o Gráfico do resultado do pareamento 

 

 
 
 

o Distribuição das probabilidade de ser tratado, após o pareamento 

 

 
 
 

0 .2 .4 .6 .8
Propensity Score

Untreated Treated: On support
Treated: Off support

GO - 8ªs

0
1

2
3

0 .5 1 0 .5 1

0 - Controle 1 - Tratamento

De
ns

ity

Pr(Tipo2_A1)
Escolas Estaduais GO

8ª série (GO)



 
 

137 

o Comparação entre os grupos, antes e após o pareamento 
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• Resultados  Escolas Estaduais SP e PE  
4ª série / 5º ano, Tipo 1, Dose 2  

 
o Probabilidade de ser tratado, dadas as variáveis de controle 
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o Distribuição das probabilidade de ser tratado, antes do pareamento 

 

 
 
 

o Resultado do pareamento 

 

Status 
Fora do 
suporte 

Dentro do 
suporte Total 

% 
Suporte 

Controle 0 3.813 3.813   
Tratamento 288 1.274 1.562 81,56% 
Total 288 5.087 5.375   
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o Gráfico do resultado do pareamento 

 

 
 
 

o Distribuição das probabilidade de ser tratado, após o pareamento 
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o Comparação entre os grupos, antes e após o pareamento 
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• Resultados  Escolas Estaduais RJ e ES  
4ª série / 5º ano, Tipo 1, Dose 1  

 
o Probabilidade de ser tratado, dadas as variáveis de controle 
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o Distribuição das probabilidade de ser tratado, antes do pareamento 

 

 
 
 

o Resultado do pareamento 

 

 

Fora do 
suporte 

Dentro do 
suporte Total 

% 
Suporte 

Controle 0 3.813 3.813   
Tratamento 3 306 309 99,03% 
Total 3 4.119 4.122   

 
 

o Gráfico do resultado do pareamento 
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o Distribuição das probabilidade de ser tratado, após o pareamento 
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o Comparação entre os grupos, antes e após o pareamento 

 

 
 
 

  



 
 

146 

• Resultados  Escolas Estaduais MG, CE e AM 
4ª série / 5º ano, Tipo 2, Dose 2 

 
o Probabilidade de ser tratado, dadas as variáveis de controle 
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o Distribuição das probabilidade de ser tratado, antes do pareamento 

 

 
 
 

o Resultado do pareamento 

 

Status 
Fora do 
suporte 

Dentro do 
suporte Total 

% 
Suporte 

Controle 0 3.813 3.813   
Tratamento 194 1.030 1.224 84,15% 
Total 194 4.843 5.037   

 
 

o Gráfico do resultado do pareamento 
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o Distribuição das probabilidade de ser tratado, após o pareamento 
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o Comparação entre os grupos, antes e após o pareamento 
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• Resultados Escolas Estaduais GO 
4ª série / 5º ano, Tipo 2, Dose 1  

 
o Probabilidade de ser tratado, dadas as variáveis de controle 
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o Distribuição das probabilidade de ser tratado, antes do pareamento 

 

 
 
 

o Resultado do pareamento 

 

Status 
Fora do 
suporte 

Dentro do 
suporte Total 

% 
Suporte 

Controle 0 3.813 3.813   
Tratamento 8 176 184 95,65% 
Total 8 3.989 3.997   
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o Gráfico do resultado do pareamento 

 

 
 
 

o Distribuição das probabilidade de ser tratado, após o pareamento 

 

 
 
 

o Comparação entre os grupos, antes e após o pareamento 
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APÊNDICE C – Cálculo dos modelos de diferenças em diferenças 
 
 

Os dados apresentados neste apêndice representam uma sistematização dos 

principais resultados encontrados nos modelos que foram estimados para calcular o 

impacto nos indicadores de interesse14. 

O modelo Logit (dados diretor) ou Log-odds (dados professor e aluno) foi 

estimado a partir de três diferentes especificações: 

- INTER = considerando variáveis dummyes de ano, a marcação de 

tratamento (Tipo) e duração (Dose) 

- X = além das variáveis do modelo INTER, foram incluídas as variáveis 

utilizadas no pareamento (conforme especificado no tópico 4.4.1. -

Variáveis para o escore de propensão e pareamento) 

- +X = além das variáveis do modelo X foram incluídas as variáveis 

utilizadas no diferenças em diferenças (conforme especificado no tópico 

4.4.2. -Variáveis usadas no diferenças em diferenças) 

A comparação com o modelo de Mínimos Quadrados Ordinários (OLS), 

permitiu verificar se os impactos estimados foram estatisticamente significativos nos 

dos Logit ou Log-odds e OLS. Nos casos dos indicadores significativos no modelo 

Logit ou Log-odds que também apresentaram impacto no modelo OLS a última 

coluna da tabela apresenta o símbolo de igualdade (=), caso o indicador não tenha 

apresentado impacto significativo no modelo OLS a marcação na coluna está com o 

sinal de diferente (≠) 

No caso dos indicadores criados a partir de informações dos diretores, foi 

possível estimar o efeito marginal do Logit, para capturar a magnitude do impacto. 

 

                                                
14 Os dados dos modelos e os resultados das regresses originais poderão ser disponibilizados pelo 
autor.  
Em caso de interesse, basta entrar em contato e fazer a solicitação. 
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1. SÉRIE, TIPO e DOSE 
 

• Resultados  Escolas Estaduais SP e PE  
8ª série / 9º ano, Tipo 1, Dose 2  
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• Resultados  Escolas Estaduais RJ e ES  
8ª série / 9º ano, Tipo 1, Dose 1  
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• Resultados  Escolas Estaduais MG, CE, AM 
8ª série / 9º ano, Tipo 2, Dose 2  
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• Resultados  Escolas Estaduais GO  
8ª série / 9º ano, Tipo 2, Dose 1 
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• Resultados  Escolas Estaduais SP e PE  
4ª série / 5º ano, Tipo 1, Dose 2 
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• Resultados  Escolas Estaduais RJ e ES  
4ª série / 5º ano, Tipo 1, Dose 1 
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• Resultados  Escolas Estaduais MG, CE e AM 
4ª série / 5º ano, Tipo 2, Dose 2 

 

 
 

 
 

 
 



 
 

162 

 
• Resultados Escolas Estaduais GO 

4ª série / 5º ano, Tipo 2, Dose 1 
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2. SÉRIE-DOSE 

 
• Resultados Escolas Estaduais SP, PE, MG, CE, AM  

8ª série / 9º ano, Dose 2 
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• Resultados Escolas Estaduais RJ, ES e GO 

8ª série / 9º ano, Dose 1 
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• Resultados Escolas Estaduais SP, PE, MG, CE, AM  
4ª série / 5º ano, Dose 2 

 

 
 

 
 

 
 
 



 
 

166 

• Resultados Escolas Estaduais RJ, ES e GO 
4ª série / 5º ano, Dose 1 
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ANEXO A - Informações utilizadas na elaboração deste trabalho, a partir de 
perguntas e respostas recorrentes nos questionários da Prova Brasil em 2007, 
2009 e 2011 
 
 
• Questionário - Aluno 
 
PERGUNTA Alternativas em 2007 
SEXO A) Masculino 

B) Feminino 
COMO VOCÊ 
SE 
CONSIDERA 

A) Branco 
B) Pardo  
C) Preto 
D) Amarelo 
E) Indígena 

NA SUA CASA 
TEM FREZER 
JUNTO A 
GELADEIRA 

A) Sim 
B) Não Tem  
C) Não Sei 

NA SUA CASA 
TEM MÁQUINA 
DE LAVAR 
ROUPA (não é 
tanquinho) 

A) Sim 
B) Não 

NA SUA CASA 
TEM UM 
COMPUTADO
R 

A) Sim, Com Internet 
B) Sim, Sem Internet 
C) Não   

VOCÊ MORA 
COM SUA MÃE 

A) Sim 
B) Não 
C) Não, moro com outra mulher responsável por mim 

ATÉ QUE 
SÉRIE SUA 
MÃE OU 
RESPONSÁVE
L ESTUDOU 

A) Nunca estudou ou não completou a 4a série (antigo primário) 
B) Completou a 4a série mas não completou a 8a série (antigo 
ginásio)  
C) Completou a 8a série mas não completou o Ensino Médio 
(antigo 2o grau) 
D) Completou o Ensino Médio mas não completou a faculdade 
E) Completou a faculdade 
F) Não sei 

COM QUE 
FREQUENCIA 
SEUS PAIS OU 
RESPONSÁVE
I VÃO À 
REUNIÃO DE 
PAIS 

A) Sempre ou quase sempre 
B) De vez em quando 
C) Nunca 

SEUS PAIS OU 
RESPONSÁVE
IS 

A) Sim 
B) Não 
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CONVERSAM 
COM VOCÊ 
SOBRE O QUE 
ACONTECE 
NA ESCOLA 
VOCÊ 
TRABALHA 
FORA DE 
CASA 

A) Sim 
B) Não 

QUANDO 
VOCÊ 
ENTROU NA 
ESCOLA 

A) No maternal (jardim da infância) 
B) Na pré-escola 
C) Na primeira série 
D) Depois da primeira Série 

VOCÊ JÁ 
ABANDONOU 
A ESCOLA, 
CHEGANDO A 
PERDER UM 
ANO LETIVO? 

A) Não 
B) Sim, uma vez 
C) Sim, duas vezes ou mais 

O 
PROFESSOR 
CORRIGE O 
DEVER DE 
CASA DE 
LÍNGUA 
PORTUGUESA  

A) Sempre ou quase sempre 
B) De vez em quando 
C) Nunca 

O 
PROFESSOR 
CORRIGE O 
DEVER DE 
CASA DE 
MATEMÁTICA  

A) Sempre ou quase sempre 
B) De vez em quando 
C) Nunca 

 
 
 
• Questionário - Professor 
 
PERGUNTA Alternativas em 2007 
IDADE A) Até 24 anos.  

B) De 25 a 29 anos. 
C) De 30 a 39 anos. 
D) De 40 a 49 anos. 
E) De 50 a 54 anos.  
F) 55 anos ou mais. 
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NÍVEL MÁXIMO DE ESCOLARIDADE ATÉ A 
GRADUAÇÃO 

A) Menos que o Ensino Médio 
(antigo 2.º grau). 
B) Ensino Médio – Magistério 
(antigo 2.º grau).  
C) Ensino Médio – Outros 
(antigo 2.º grau). 
D) Ensino Superior – 
Pedagogia. 
E) Ensino Superior – outras 
Licenciatura 
F) Ensino Superior – Escola 
Normal Superior. 
G) Ensino Superior – Outros. 

HÁ QUANTOS ANOS ESTÁ LECIONANDO A) Há menos de 1 ano. 
B) De 1 a 2 anos. 
C) De 3 a 5 anos. 
D) De 6 a 9 anos. 
E) De 10 a 15 anos. 
F) De 15 a 20 anos. 
G) Há mais de 20 anos. 

QUANTO DOS CONTEÚDOS PREVISTOS  VOCÊ 
CONSEGUIU DESENVOLVER COM OS ALUNOS 
DA(S) TURMA(S) AVALIADA(S), NESTE ANO 

(A) Menos de 40%. 
(B) Entre 40% e 60%. 
(C) Entre 60% e 80%. 
(D) Mais de 80%. 

O(A) DIRETOR(A) DÁ ATENÇÃO ESPECIAL A 
ASPECTOS RELACIONADOS COM A 
APRENDIZAGEM DOS ALUNOS.  

(A) Concordo totalmente  
(B) Concordo  
(C) Neutro  
(D) Discordo  
(E) Discordo totalmente 

ALTO ÍNDICE DE FALTAS POR PARTE DE 
PROFESSORES 

(A) Não 
(B) Sim 
(C) Sim e foi um problema 
grave 

 
 
• Questionário - Diretor 
 
PERGUNTA Alternativas em 2007 
IDADE A) Até 24 anos.  

B) De 25 a 29 anos. 
C) De 30 a 39 anos. 
D) De 40 a 49 anos. 
E) De 50 a 54 anos. 
F) 55 anos ou mais. 
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NÍVEL MÁXIMO DE ESCOLARIDADE  A) Menos que o Ensino 
Médio (antigo 2.º grau). 
B) Ensino Médio – 
Magistério (antigo 2.º 
grau).  
C) Ensino Médio – 
Outros (antigo 2.º grau). 
D) Ensino Superior – 
Pedagogia. 
E) Ensino Superior – 
outras Licenciatura 
F) Ensino Superior – 
Escola Normal Superior. 
G) Ensino Superior – 
Outros. 

HÁ QUANTOS ANOS TRABALHA EM EDUCAÇÃO A) Há menos de 2 anos. 
B) De 2 a 4 anos. 
C) De 5 a 10 anos. 
D) De 11 a 15 anos. 
E) Há mais de 15 anos. 

HÁ QUANTOS ANOS EXERCE FUNÇÕES DE DIREÇÃO A) Há menos de 2 anos. 
B) De 2 a 4 anos. 
C) De 5 a 10 anos. 
D) De 11 a 15 anos. 
E) Há mais de 15 anos. 

HÁ QUANTOS ANOS É DIRETOR(A) DESTA ESCOLA?  
A) Há menos de 2 anos. 
B) De 2 a 4 anos. 
C) De 5 a 10 anos. 
D) De 11 a 15 anos. 
E) Há mais de 15 anos. 

NESTA ESCOLA, HÁ ALGUM PROGRAMA DE 
REDUÇÃO DAS TAXAS DE ABANDONO 

(A) Sim, e o programa 
está sendo aplicado. 
(B) Sim, mas ainda não 
foi implementado. 
(C) Não criamos ainda o 
programa, embora 
exista o problema. 
(D) Não, porque na 
minha escola não há 
esse tipo de problema 

PARA EVITAR QUE OS ALUNOS FALTEM ÀS AULAS 
OS PROFESSORES FALAM COM OS ALUNOS 

(A) Sim 
(B) Não 

PARA EVITAR QUE OS ALUNOS FALTEM ÀS AULAS 
OS PAIS/RESPONSÁVEIS SÃO AVISADOS POR 
COMUNICAÇÃO ESCRITA 

(A) Sim 
(B) Não 

PARA EVITAR QUE OS ALUNOS FALTEM ÀS AULAS 
OS PAIS/RESPONSÁVEIS SÃO CHAMADOS À 

(A) Sim 
(B) Não 
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ESCOLA PARA CONVERSAR SOBRE O ASSUNTO EM 
REUNIÃO DE PAIS 
PARA EVITAR QUE OS ALUNOS FALTEM ÀS AULAS 
OS PAIS/RESPONSÁVEIS SÃO CHAMADOS À 
ESCOLA PARA CONVERSAR SOBRE O ASSUNTO 
INDIVIDUALMENTE 

(A) Sim 
(B) Não 

PARA EVITAR QUE OS ALUNOS FALTEM ÀS AULAS A 
ESCOLA ENVIA ALGUÉM À CASA DO ALUNO 

(A) Sim 
(B) Não 

ALTO ÍNDICE DE FALTAS POR PARTE DE 
PROFESSORES 

(A) Não 
(B) Sim 
(C) Sim e foi um 
problema grave 

ROTATIVIDADE DO CORPO DOCENTE (A) Não 
(B) Sim 
(C) Sim e foi um 
problema grave 

 


