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RESUMO 

O presente trabalho tem como contribuição avaliar o impacto da formação do 

secretário municipal de educação sobre o aprendizado dos alunos de ensino 

fundamental das escolas das redes municipais brasileiras. Utilizamos a metodologia 

de dados em painel acompanhando os munícipios brasileiros por dois períodos 2011 

e 2014, com o objetivo de verificar se municípios onde o secretário municipal de 

educação tem formação na área de educação mostram melhores resultados nos 

exames de proficiência do SAEB para as turmas de 5º e 9º anos do ensino 

fundamental. Os resultados mostram que o secretário municipal de educação com 

formação em educação gera efeito positivo nas notas de proficiência em português e 

matemática dos alunos de 5º ano, esse efeito representa 4,3% (português) e 3,6% 

(matemática) do desvio padrão das notas dos alunos. 

Palavras-chave: Educação no Brasil, formação do secretário municipal de educação, 

ensino fundamental, painel, estimador de efeitos fixos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

The main purpose of this paper is to assess the impact of the educational background 

of the municipal secretary of education over the learning of the public elementary 

school students in Brazil. Using the panel data methodology, analyzing two periods 

2011 and 2014, with the objective of checking if the cities which the municipal secretary 

of education has a background in the educational area shows better results in students’ 

proficiency for 5th and 9th-graders of elementary school. The results show that 

municipal secretary of education with educational background has a positive impact 

over the Portuguese and Mathematics 5th-graders scores. This impact account for 

4,3% (for Mathematics) and 3,6% (for Portuguese) of the scores standard deviation. 

Key-words: Brazil education, educational background of the municipal secretary of 

education, elementary school, panel data, fixed effects estimator. 
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1 Introdução  

De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, aos 

municípios compete, prioritariamente, a oferta da educação infantil, em creches e pré-

escolas, e do ensino fundamental, sendo este, competência compartilhada por 

estados e municípios.  

Em função do processo de municipalização da educação, intensificado a partir da 

década de 90, tivemos uma inversão do papel dos municípios na oferta do ensino 

fundamental do país. De acordo com Confederação Nacional de Municípios (CNM), 

em 2015 as redes municipais respondiam por 67,34% das matrículas públicas no 

ensino fundamental, na década de 90, esse número era de apenas 36,5%. 

Por isso, o aumento da importância do papel dos municípios no ensino 

fundamental mostra a relevância da atuação dos dirigentes municipais de educação. 

De acordo com estudo de Azevedo (2001) sobre os desafios da educação municipal, 

a importância do papel dos municípios na educação infantil, no ensino fundamental e 

na educação de jovens e adultos exige um perfil diferenciado dos dirigentes 

municipais de educação, que inclui formação técnica e, ao mesmo tempo, capacidade 

de formulação e gestão das políticas públicas educacionais. Além disso, Azevedo 

(2001) pontua que um dos mecanismos importantes para melhoria da gestão 

municipal de educação consiste em conhecer o perfil dos dirigentes que estão à frente 

dessa gestão. 

Alinhado a essa discussão, o objetivo do presente trabalho é identificar se a 

formação acadêmica dos secretários municipais da educação interfere no 

aprendizado dos alunos da rede municipal. Mais especificamente, queremos testar se 

o fato de o secretário municipal de educação ter formação na área de educação tem 

impacto positivo na proficiência em Língua Portuguesa e Matemática medidas pela 

Prova Brasil para os alunos de 5º e 9º anos do ensino fundamental. Ao esperar um 

impacto positivo, queremos corroborar a hipótese de que o fato do gestor municipal 

de educação ser formado na área de educação pode afetar suas escolhas de 

alocações e definição das políticas educacionais devido ao conhecimento da área 

adquirido durante a sua formação ou à uma possível experiência prévia na área, 

possibilitada pela sua formação. Ou seja, a sua formação lhe permitiria maior 
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conhecimento sobre a função de produção educacional, permitindo o fazer melhores 

escolhas. 

Para isso, utilizaremos o método de dados em painel acompanhando os 

municípios durante dois períodos, 2011 e 2014 e através da informação de formação 

de nível superior presente na Base MUNIC do IBGE, testar se o fato do gestor 

municipal de educação ter formação na área de educação tem impacto positivo no 

aprendizado dos alunos. 

Pelos resultados encontrados, a formação na área de educação do gestor 

apresentou impacto positivo e estatisticamente significante para a proficiência em 

português e matemática dos alunos de 5º ano do ensino fundamental. 

O presente trabalho está organizado em seis seções, na seção 2 temos a 

revisão de literatura a respeito de quais estudos já foram realizados com foco em 

encontrar os fatores que impactam o aprendizado dos alunos, tanto em relação as 

características das escolas, dos professores e alunos quanto da própria gestão da 

rede municipal. Na seção 3 iremos detalhar os bancos de dados utilizados e fazer uma 

análise descritiva das informações. Na seção 4 falaremos sobre a metodologia 

utilizada e qual a motivação dessa escolha. Na seção 5 traremos os resultados da 

aplicação dessa metodologia, e na seção 6 mostraremos as conclusões e 

considerações finais.  
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2 Revisão da Literatura 

A literatura sobre quais são os fatores que impactam o aprendizado dos alunos 

é bastante extensa quando estamos procurando identificar sobre quais atributos das 

escolas, corpo docente e dos próprios alunos tem impacto no aprendizado dos 

mesmos. Porém, pouco temos sobre estudos que analisam algum atributo do gestor 

municipal de educação (secretário).  

Além disso, verificamos que a vasta literatura sobre quais atributos impactam o 

aprendizado dos alunos concluem que as características dos alunos e de suas 

famílias tem a maior relevância no desempenho escolar. 

No artigo do Instituto Futuro Brasil, o autor Menezes (2007) busca determinar 

os determinantes do desempenho escolar no Brasil através de exercícios 

econométricos que visam relacionar a nota obtida pelos alunos da 4ª e 8ª séries do 

ensino fundamental e da 3ª série do ensino médio nos testes de proficiência em 

Matemática no exame do SAEB com uma série de características da escola, do 

diretor, do professor e do aluno. Os dados revelam que a escola explica entre 10% e 

30% das diferenças de notas obtidas pelos alunos. O restante da variação ocorre 

dentro das escolas, ou seja, devido às características dos alunos e das suas famílias. 

O autor também observa que os dados mostram uma heterogeneidade muito grande 

nas notas dentro de cada estado, com escolas muito boas e muito ruins dentro da 

mesma rede, mesmo após levar em conta as características das famílias dos alunos. 

Isto indica que a gestão da escola tem um papel muito importante no aprendizado dos 

alunos, mostrando a importância de verificar quais atributos das escolas e da gestão 

escolar contribuem para um melhor aprendizado, visando identificar as ações 

necessárias para melhora do nível de educação no país. 

 O trabalho de Kane, Rockoff e Staiger (2007) avalia o impacto do tipo de 

certificação dos professores das escolas públicas de Nova Iorque. Mais 

especificamente, os autores avaliam se o fato do professor ter uma certificação 

alternativa (por exemplo, professores recrutados via programas como Teach for 

America, NYC Teaching Fellows e outros programas internacionais de recrutamento), 

ou não ter certificação tem diferença sobre as notas de matemática e leitura dos 

alunos de 4º a 8º séries. Para isso usa a metodologia de dados em painel com efeitos 
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fixos, controlando pela nota dos alunos em anos anteriores, características das 

escolas e experiência dos professores. Sobre os resultados, os autores não 

encontram grandes efeitos do tipo de certificação sobre o desempenho dos alunos 

(notas).  

Apesar de não encontrarem efeito da certificação no desempenho dos alunos, 

outras análises foram feitas ao longo do estudo, entender se havia diferença de 

efetividade dos professores dentre uma mesma categoria de certificação separando 

os professores por anos de experiência e por informações que medem a qualidade da 

formação do professor (instituição de graduação e média das notas na graduação). 

Em relação aos anos de experiência, observa-se que os professores com certificação 

alternativa sem experiência têm impacto negativo nas notas, em relação aos 

professores com certificação tradicional.  Porém, quando comparamos os professores 

com mais anos de experiência isso deixa de ocorrer. Em relação a qualidade da 

formação dos professores, observa-se impacto positivo relevante na nota dos alunos 

quando o professor tem melhor qualificação. Assim, apesar de o tipo de certificação 

não se mostrar significante para explicar o desempenho dos alunos, os resultados 

mostram que os distritos escolares podem melhorar a qualidade da educação se 

conseguirem selecionar os professores com melhor qualificação na graduação, e que 

é importante reter os professores que tiverem melhor desempenho nos primeiros anos 

de experiência. 

 O estudo feito pelo Inep (Biondi e Felicio, 2007) busca identificar quais são os 

atributos escolares que impactam o desempenho dos alunos, para subsidiar a 

elaboração de políticas educacionais para a melhoria da qualidade da educação 

brasileira. O artigo avalia quais fatores relacionados à escola e sujeitos à intervenção 

de políticas públicas têm efeito positivo sobre o desempenho das crianças de quarta 

série do ensino fundamental da rede pública, na disciplina de matemática. 

Esse estudo tem como contribuição o fato de analisar o efeito de algumas 

variáveis que não haviam sido utilizadas em estudos anteriores e o uso de dados em 

painel, analisando amostra das mesmas escolas do SAEB (Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Básica) ao longo do tempo. Tornando possível o controle de 

efeitos específicos das escolas ao longo do tempo, em busca de resolver o problema 

de variável omitida presente em muitos trabalhos anteriores, que também buscam 



14 
 

identificar quais fatores contribuem para melhor desempenho dos alunos. Como 

variáveis de controle, foram usadas informações sobre características dos alunos, tais 

como o sexo, cor/raça, status de ocupação no mercado de trabalho (se trabalha ou 

não), indicadores de renda e escolaridade da mãe ou responsável e se mora com a 

mão ou pai. 

Após testar grupos de variáveis relacionadas ao corpo docente, ao diretor, ao 

ambiente e à infraestrutura escolar, encontrou-se que, quanto menores as taxas de 

rotatividade dos professores e maior sua experiência em sala de aula, maiores são as 

notas médias nas escolas. A existência de conexão com a Internet nas escolas 

também afeta positivamente o seu desempenho, na média. 

O estudo de Barros e Mendonça (1998) avaliou o impacto das seguintes 

inovações no desempenho educacional: (i) transferência direta de recursos para as 

escolas, (ii) eleição de diretores, (iii) implantação de colegiados ou conselho escolar 

para organizar e institucionalizar uma gestão participativa. Para isso, utilizou a 

metodologia de dados em painel acompanhando os estados pelo período de 1981 a 

1993, e usando como variáveis de controle informações sobre ambiente familiar 

(renda familiar per capita do estado e escolaridade média da população adulta) e 

qualidade dos professores (salário e escolaridade médios dos professores de ensino 

fundamental). Como medidas de desempenho, foram utilizadas as variáveis: taxa de 

reprovação (calculada com base no Censo Escolar), taxa de atendimento, proporção 

de crianças com atraso escolar e defasagem idade-série e medidas de atraso escolar 

(obtidas nos dados da PNAD) e rendimento escolar (obtidos pela informação de 

proficiência dos alunos no SAEB, usando a média das notas de todas as séries em 

português, matemática e ciências). 

Após adicionar controles, os resultados mostraram que a introdução da 

transferência de recursos (exceto no caso da taxa de reprovação e rendimento 

escolar) é, dentre as três inovações estudadas, aquela com maiores impactos sobre 

o desempenho educacional. A introdução de eleição de diretor tem um impacto 

positivo apenas sobre a taxa de repetência e o rendimento escolar. E, por fim, a 

implantação do colegiado tem impactos, em geral, positivos mas inferiores aos 

observados para a introdução da transferência de recursos.  
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O estudo de Tavares (2015) examina os impactos causais do programa de 

gestão escolar implementado em 2008 no Estado de São Paulo no desempenho dos 

alunos, usando regressão com descontinuidade. O programa inclui treinamento 

administrativo para gestores das escolas, desenvolvimento de diagnósticos, 

monitoramento e metas para indicadores de aprendizado e desenvolvimento de 

planos de ação específicos para ações de curto prazo. Os resultados indicaram que a 

adoção dessas práticas modernas de gestão teve impacto positivo significativo nas 

notas de matemática, principalmente entre aqueles com maiores déficits de 

aprendizagem. 

Apesar de encontrarmos na literatura diferentes estudos abordando a 

importância dos atributos escolares e da gestão das escolas, há poucos trabalhos que 

avaliam a relação entre as características do gestor central (secretário da educação) 

e medidas de qualidade do sistema educacional.  

De acordo com o estudo de Chingos, Whitehurst e Gallaher (2013) feito na 

Flórida e Carolina do Norte, poucas são as tentativas de avaliar empiricamente o 

impacto das características dos distritos escolares sobre o desempenho dos alunos, 

e os poucos estudos existentes utilizam dados de questionários em que os líderes 

respondem perguntas sobre suas práticas de gestão e filosofia. Além disso, ao 

atribuírem a diferença de desempenho à heterogeneidade no perfil de liderança, estes 

estudos falham em não controlar por diferenças nas características das famílias, dos 

alunos e dos professores que podem haver entre os distritos. 

Assim, o estudo de Chingos, Whitehurst e Gallaher (2013) foi o primeiro esforço 

para tentar medir a importância da gestão central, ao decompor as diferenças nas 

notas de matemática e leitura entre os dois estados em diferentes níveis: distrito, 

escola e professor. A partir do uso de modelos lineares hierárquicos, os autores 

encontram que apenas 1,3% da variância das notas em matemática deve-se ao efeito 

distrito (este número é ainda menor para leitura). Porém, ao analisar o desvio padrão, 

podemos inferir que há grandes diferenças entre distritos. O deslocamento de um 

desvio-padrão na distribuição dos efeitos dos distritos está associado a um aumento 

de 0,07-0,14 desvios padrão do desempenho escolar. Essa diferença corresponde a 

aproximadamente sete semanas escolares na Flórida e 12 na Carolina do Norte.  
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Em estudo mais recente Tavares, Camelo e Paciência (2016) também 

investigam o efeito da gestão central, que é chamado pelos autores de efeito-rede, no 

aprendizado dos alunos. O estudo cita o consenso na literatura sobre a importância 

que o background familiar dos estudantes exerce sobre o aprendizado, e a dificuldade 

em medir adequadamente o impacto de certos atributos que possam ser frutos da 

gestão escolar, por exemplo, qualidade do professor, o que acaba gerando um olhar 

pessimista para a definição das políticas públicas em educação. Com esse cenário o 

estudo mostra a importância em buscar métodos alternativos para medir o efeito-

escola e efeito-rede no desempenho dos alunos.  

Diante desses argumentos, os autores optaram por adotar a abordagem da 

desigualdade de oportunidades de Roemer, a qual sugere que os determinantes de 

um resultado individual (como a renda, por exemplo) podem ser separados em 

circunstâncias (exógenos) e esforços (endógenos). Através desse método buscaram 

medir a desigualdade de notas no ensino fundamental (5º e 9º ano) através de 

medidas dos esforços (equipamentos e recursos didático-pedagógicos, planejamento 

escolar, perfil de liderança do diretor, tamanho das classes e outros aspectos da 

gestão escolar ) e das circunstâncias (leis e normas, localização da escola, tamanho 

da escola, nível socioeconômico dos estudantes) , construídas a partir de um modelo 

conceitual e dos dados da Prova Brasil e do Censo Escolar 2011. 

Além de separar o efeito dos atributos sobre o aprendizado entre circunstâncias 

e esforços, outra consequência positiva do método foi a possibilidade de testá-lo 

primeiro para os atributos escolares (efeito-escola) e, posteriormente, para atributos 

da rede (efeito-rede) de ensino. Nesse segundo teste alguns atributos considerados 

circunstanciais do ponto de vista das escolas passam a ser tratados como alvo do 

esforço dos secretários da educação. Isso ocorre, pois existem fatores que os 

diretores não conseguem mudar pois estão sob controle das secretarias de educação 

como: definição de regras de contratação, demissão, avaliação e remuneração dos 

professores, práticas de formação continuada e regras de alocação dos professores 

entre as diferentes escolas. 

Os resultados sugerem que o efeito-escola é de cerca de 40%-45% e o efeito-

rede é da ordem de 50%-60%. Com isso, o estudo mostra que entre 10% e 15% da 

desigualdade de notas está sob controle de políticas educacionais estabelecidas pelos 
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órgãos centrais, mas fogem ao controle direto dos diretores das escolas. Mostrando a 

importância dos esforços dos gestores dos órgãos centrais para diminuição das 

desigualdades. 

 Apesar desses estudos sobre o efeito da gestão central sobre a qualidade da 

educação das redes de ensino, não conhecemos nenhum estudo que tente identificar 

o papel das características do gestor central sobre medidas de qualidade da 

educação. Assim, o presente trabalho tem como contribuição avaliar impacto da 

formação do secretário municipal de educação sobre o desempenho escolar dos 

alunos de ensino fundamental das redes municipais brasileiras.  
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3 Dados e Estatísticas Descritivas 

As informações que serão usadas no trabalho foram coletadas de diversas 

fontes. A base de dados ‘Perfil de Municípios do IBGE (MUNIC)’ disponibiliza 

informações da gestão municipal sobre recursos humanos, educação saúde 

segurança, etc. Em particular, nos anos de 2011 e 2014 foram coletadas a informação 

sobre a formação do secretário municipal de educação que será usada para a 

construção da variável de interesse deste estudo – uma dummy que identifica se o 

secretário municipal é formado na área de educação (=1) ou não (=0).  

Apesar de não existir na base de dados a informação de data de início da 

gestão do secretário que respondeu sobre sua formação, sabemos que, em geral, a 

troca de gestão acontece no início do mandado do gestor municipal (prefeito). Então, 

nesse trabalho, iremos considerar que a maioria dos secretários municipais de 

educação que temos a formação em 2011 foi responsável pela gestão da educação 

municipal de 2009 a 2012, e para os secretários de 2014 consideraremos o período 

de 2013 a 2016.  De acordo com o relatório sobre o perfil dos dirigentes municipais de 

educação de 2010 do Inep, encontramos que daqueles dirigentes que informaram a 

data de posse (3.239), a grande maioria (78,9%) informaram estar no cargo desde o 

começo da gestão municipal iniciada em 2009, o que corrobora as nossas suposições 

feitas acima. 

Para medir o impacto da formação dos secretários no aprendizado dos alunos 

iremos usar as informações sobre proficiência dos alunos da Prova Brasil/SAEB que 

ocorre a cada 2 anos, para o impacto da formação do secretário em 2011 utilizaremos 

a Prova Brasil de 2013 (para medir o impacto do mandato de 2009 a 2012) e para a 

formação em 2014 consideraremos o último ano de Prova Brasil disponível (para 

medir o impacto do mandato de 2013 a 2016) . 

Para construção da dummy que identifica se o secretário municipal é formado 

na área de educação (=1) ou não (=0), consideramos a formação na área de educação 

os cursos de graduação em pedagogia e as licenciaturas em letras matemática e 

história. Não foi possível considerar as demais licenciaturas devido à diferença no 

formato do formulário de 2011 para o de 2014. No formulário de 2011 havia apenas 

um campo com as seguintes opções: administrador, assistente social, bacharel em 
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letras, economista, historiador, matemático, pedagogo, psicólogo e outros. No 

formulário de 2014 o campo era aberto, ou seja, apenas em 2014 conseguiríamos a 

informação de outras licenciaturas como: biologia, química, educação física, física, 

geografia, filosofia. 

 Se considerássemos essas opções que aparecem apenas em 2014 poderia 

gerar viés na estimação dos modelos pois teríamos um percentual muito maior de 

municípios com secretário de educação formado em educação no segundo período. 

Por isso, apesar de sabermos que não considerar outras licenciaturas como formação 

na área de educação irá prejudicar a estimação do impacto da nossa variável de 

interesse, pois não estaremos considerando todos os casos de formação em 

educação como 1 na nossa dummy de interesse, optamos por considerar apenas as 

formações possíveis de serem identificadas na base de dados em ambos os períodos. 

A tabela 1 abaixo apresenta o percentual de municípios, por macrorregião 

brasileira, cujo secretário municipal possui formação na área educacional nos dois 

períodos que iremos analisar 2011 (=0) e 2014 (=1). Notamos uma queda entre os 

dois períodos, principalmente nas regiões Nordeste e Centro-Oeste. 

Tabela 1 – Percentual de secretários com formação em educação por região e período analisado 

Macrorregião T=0 T=1 Total       

Norte 68% 66% 69%       

Nordeste 63% 58% 68%       

Sudeste 73% 72% 75%       

Sul 64% 63% 66%       

Centro-Oeste 69% 66% 72%       

Total Geral 67% 64% 70%       

FONTE: Dados da base MUNIC IBGE de 2011 e 20114 - Elaboração do autor 

 

Como já citado anteriormente, as bases de dados da Prova Brasil/SAEB dos 

anos de 2013 e 2015 são utilizadas para coletar as variáveis de resposta: nota média 

das escolas municipais nos exames de proficiência de português e matemática dos 

alunos do 5º e 9º anos do ensino fundamental. Desta base de dados também 

coletamos informações sobre atributos dos docentes (formação e experiência), 

características dos alunos (escolaridade dos pais) e das escolas (número de alunos, 

nível socioeconômico, indicador de adequação da formação dos docentes). 
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Finalmente, dos dados do Censo Escolar (2013 e 2015) coletamos as 

informações sobre características de infraestrutura e recursos das escolas.  

A construção das variáveis resposta e variáveis de controle será detalhada nas 

análises descritivas nos próximos itens dessa seção. 

A partir desses dados é possível construir um painel de municípios por dois 

períodos. A Tabela 2 apresenta a quantidade total de municípios, a quantidade de 

municípios com escolas municipais com turmas de 5º ano e com turmas de 9º ano do 

ensino fundamental e, por fim, a quantidade desses municípios que são observados 

nos dois períodos do nosso painel. Podemos perceber que a quantidade de 

municípios com escolas que tenham turmas de 9º ano do ensino fundamental é bem 

menor (~69% do total) do que de municípios com turmas de 5º ano (97%), isso 

acontece devido ao papel do município na oferta da educação estar focado na 

educação infantil e no primeiro ciclo do ensino fundamental. Parte da oferta do 

segundo ciclo do ensino fundamental e quase toda oferta do ensino médio está na 

responsabilidade dos estados. Além disso, temos que, em média, 90% dos municípios 

com 5º ano aparecem nos dois períodos e 80% dos municípios com 9º ano aparecem 

nos dois períodos. 

Tabela 2 – Quantidade de municípios  

Base 
T=0 T=1 

Quantidade Percentual Quantidade Percentual 

Total Municípios 5665 100% 5570 100% 

Com turma de 5ºEF 5459 96% 5466 98% 

Aparecem nos dois períodos 4935 90% 4935 90% 

Com turma de 9ºEF 3917 69% 3863 69% 

Aparecem nos dois períodos 3102 79% 3102 80% 

FONTE: Elaboração do autor 

 

3.1 Variáveis Resposta 

Para construção das variáveis resposta, utilizamos a média das notas dos 

alunos por município a tabela 3, a seguir, apresenta a média e o desvio-padrão das 

notas de 5º e 9º anos no exame de proficiência em matemática, nos dois anos de 

análise e segundo a formação do gestor municipal em cada período. 
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Observamos que a média em todas as notas (matemática e português) e para 

as duas etapas de escolarização (5º e 9º anos) são sempre maiores nos municípios 

onde o gestor municipal de educação tem formação na área de educação. Isso pode 

ser uma forte indicação que essa característica do gestor central tenha impacto 

positivo no aprendizado dos alunos.  

Adicionalmente, conseguimos observar que as médias em matemática são 

sempre maiores que em português e que as médias de todas as notas aumentam no 

período T=1, juntamente com uma queda no desvio padrão, mostrando uma clara 

evolução no desempenho dos alunos das escolas municipais no Brasil.  

Outra análise importante é que a maioria dos municípios apresentam secretário 

com formação em educação nos dois períodos 49% para 5º ano (2666 de 5459) e 

46% para 9º ano (1825 de 3917). 

Tabela 3 - Proficiência média e desvio padrão por período para 5º e 9º anos 

Proficiência 

Formação 
em 

educação  
Média Desvio Padrão Quant. 

T=0 T=1 T=0 T=1 T=0 T=1 Total 

Língua Portuguesa 
5ºEF 

0 0 183.4 200.9 23.6 20.9 782 

0 1 184.0 201.9 23.7 21.1 1158 

1 0 186.0 203.6 23.8 20.6 853 

1 1 189.1 206.7 23.7 21.0 2666 

Total 186.8 204.4 23.8 21.1 5459 

Matemática 5º EF 

0 0 199.9 214.5 27.9 22.1 782 

0 1 200.3 215.2 27.9 22.1 1158 

1 0 202.8 217.4 28.0 21.7 853 

1 1 206.6 221.1 28.1 23.2 2666 

Total 203.7 218.3 28.2 22.8 5459 

Língua Portuguesa 
9ºEF 

0 0 230.6 244.2 19.7 17.6 609 

0 1 230.5 245.1 18.7 16.3 862 

1 0 231.5 246.5 19.1 17.2 621 

1 1 234.1 248.1 20.1 17.9 1825 

Total 232.4 246.6 19.6 17.5 3917 

Matemática 9ºEF 

0 0 236.9 248.8 21.2 17.7 609 

0 1 236.5 248.7 19.9 16.8 862 

1 0 237.4 250.3 20.7 17.9 621 

1 1 240.1 252.0 22.0 18.6 1825 

Total 238.4 250.6 21.3 18.1 3917 

FONTE: Dados das bases MUNIC IBGE de 2011 e 20114 e Prova Brasil 2013 e 
2015- Elaboração do autor 
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3.2 Variáveis sobre os alunos 

As variáveis sobre as características dos alunos foram construídas a partir do 

questionário da Prova Brasil, respondido pelos pais ou responsável pelos alunos de 

5º e 9º anos do ensino fundamental. Utilizamos as questões sobre escolaridade dos 

pais e sobre o ambiente familiar, se o aluno mora com a mãe ou com o pai, quando o 

aluno iniciou os estudos e calculamos a o percentual de alunos de cada município que 

se enquadrava em cada categoria. 

Pelas tabelas 4 e 5 abaixo, vemos que para os alunos de 5º ano tivemos um 

aumento do percentual de alunos que moram com a mãe ou mulher responsável (de 

88% para 90%) e que moram com o pai ou homem responsável (69% para 72%). Para 

os alunos de 9º ano apenas o percentual de alunos que moram com a mãe ou mulher 

responsável teve alteração no tempo (aumentando de 87% para 90%). 

Em relação a escolaridade dos pais tivemos uma melhora no nível de 

escolaridade tanto da mãe quanto do pai para as duas etapas de escolarização, fato 

que, de acordo com o resultado dos trabalhos lidos, apresenta grande correlação com 

o aprendizado dos alunos e pode nos ajudar a explicar a melhora das notas no tempo 

observada na tabela 3. 

Em relação a escolaridade da mãe vemos que o percentual com ensino 

superior aumentou de 14% para 17% para os alunos de 5º ano e de 8% para 10% 

para os alunos de 9º ano. 

Sobre a escolaridade do pai, vemos que o percentual com ensino superior 

aumentou de 13% para 16% para os alunos de 5º ano e de 5% para 6% para os alunos 

de 9º ano, nesse caso o maior aumento foi no percentual de pais com ensino médio 

completo que saiu de 15% para 18%.  

Sobre o período de início nos estudos, vemos um pequeno aumento na média 

do percentual de alunos que iniciaram os estudos na creche ou pré-escola do ano de 

2011 para 2014, para o 5º e 9º anos. 
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Tabela 4 - Distribuição das características dos alunos do 5º ano do ensino fundamental 

Variável 
Total T=0 T=1 

Média Desvio Média Desvio Média Desvio 

Mora com a mãe ou mulher responsável 89% 7% 88% 8% 90% 6% 

Mãe nunca estudou 6% 5% 6% 6% 6% 5% 

Mãe não completou Ensino Fundamental 45% 12% 48% 12% 43% 12% 

Mãe completou Ensino Fundamental 15% 6% 15% 6% 14% 6% 

Mãe completou Ensino Médio 18% 9% 17% 8% 20% 9% 

Mãe com Ensino Superior 16% 8% 14% 8% 17% 9% 

Mãe sabe ler 90% 8% 89% 9% 91% 7% 

Mora com o pai ou homem responsável 71% 10% 69% 10% 72% 9% 

Pai nunca estudou 11% 9% 11% 9% 10% 9% 

Pai não completou Ensino Fundamental 44% 12% 45% 12% 42% 12% 

Pai completou Ensino Fundamental 16% 7% 17% 7% 15% 7% 

Pai completou Ensino Médio 15% 8% 14% 8% 16% 9% 

Pai com Ensino Superior 15% 9% 13% 8% 16% 9% 

Iniciou os estudos na creche ou pré-escola 81% 10% 79% 10% 82% 9% 

Iniciou os estudos na 1º série ou depois 19% 10% 21% 10% 18% 9% 

FONTE: Dados da Prova Brasil 2013 e 2015 - Elaboração do autor    
 

Tabela 5 - Distribuição das características dos alunos do 9º ano do ensino fundamental 

Variável 

Total T=0 T=1 

Média Desvio Média Desvio Média Desvio 

Mora com a mãe ou mulher responsável 88% 9% 87% 11% 90% 5% 

Mãe nunca estudou 6% 5% 6% 5% 5% 5% 

Mãe não completou Ensino Fundamental 50% 14% 51% 14% 48% 14% 

Mãe completou Ensino Fundamental 15% 7% 15% 7% 14% 6% 

Mãe completou Ensino Médio 21% 11% 20% 10% 22% 11% 

Mãe com Ensino Superior 9% 6% 8% 6% 10% 6% 

Mãe sabe ler 88% 9% 88% 9% 88% 9% 

Mora com o pai ou homem responsável 71% 9% 71% 9% 71% 9% 

Pai nunca estudou 12% 10% 12% 10% 12% 10% 

Pai não completou Ensino Fundamental 51% 14% 52% 13% 50% 14% 

Pai completou Ensino Fundamental 15% 7% 15% 7% 15% 7% 

Pai completou Ensino Médio 16% 11% 15% 10% 18% 11% 

Pai com Ensino Superior 6% 5% 5% 5% 6% 5% 

Iniciou os estudos na creche ou pré-escola 79% 14% 79% 14% 80% 13% 

Iniciou os estudos na 1º série ou depois 21% 14% 21% 14% 20% 13% 

FONTE: Dados da Prova Brasil 2013 e 2015 - Elaboração do autor    
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3.3 Variáveis sobre o corpo docente 

As variáveis sobre as características dos docentes (diretores e professores) 

foram construídas a partir dos questionários da Prova Brasil, respondidos pelos 

docentes. Foram analisadas as informações sobre escolaridade, formação na área de 

educação e anos de experiência através da construção do percentual de diretores e 

professores que se enquadravam em cada categoria por município.  

Pelas tabelas 6 e 7, podemos concluir que houve uma melhora na formação e 

um aumento dos anos de experiência tanto dos diretores quanto dos professores. 

Além de um pequeno aumento no percentual de diretores e professores com ensino 

superior e formação na área de educação, o percentual de diretores e professores 

com especialização apresentaram os maiores aumentos, de 71% para 76% para os 

diretores e de 60% para 65% para professores. Outra alteração expressiva foi o 

aumento do percentual de diretores com 3 a 6 anos de experiência (de 23% para 39%) 

e dos professores com mais e 10 anos de experiência (de 30% para 34%). 

Tabela 6 - Distribuição das características dos diretores  

Variável 
Total T=0 T=1 

Média Desvio Média Desvio Média Desvio 

 Ensino superior 95% 16% 94% 16% 95% 16% 

 Formação em educação 82% 29% 81% 29% 82% 29% 

 Especialização 73% 33% 71% 34% 76% 32% 

 Até 2 anos de experiência 43% 38% 54% 38% 32% 34% 

 3 a 6 anos de experiência 31% 34% 23% 31% 39% 35% 

Mais de 6 anos de experiência 26% 32% 22% 30% 29% 33% 

FONTE: Dados da Prova Brasil 2013 e 2015 - Elaboração do autor 

 

Tabela 7 - Distribuição das características dos professores  

Variável 
Total   T=0   T=1   

Média Desvio Média Desvio Média Desvio 

 Ensino superior 91% 14% 90% 15% 92% 13% 

 Formação em educação 80% 22% 79% 23% 81% 21% 

 Especialização 63% 27% 60% 28% 65% 26% 

Até 2 anos de experiência 27% 23% 30% 23% 24% 22% 

3 a 10 anos de experiência 41% 24% 40% 24% 41% 25% 

Mais de 10 anos de experiência 32% 27% 30% 26% 34% 27% 

FONTE: Dados da Prova Brasil 2013 e 2015 - Elaboração do autor 
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3.4 Variáveis sobre as escolas 

 Pela base de escolas do Censo Escolar foi possível gerar informações sobre 

condição de infraestrutura das escolas (escolas com fornecimento de água e esgoto 

pela rede pública, escolas com internet e computador). E, pelos dados das escolas da 

Prova Brasil, foi possível identificar, além do número de alunos matriculados no 5º e 

9º anos, dois indicadores já prontos que, de acordo com as notas técnicas do INEP, 

tem as seguintes definições:  

1 - Indicador de adequação de formação dos docentes para os anos iniciais e 

finais do ensino fundamental: mede o percentual de disciplinas, em cada etapa da 

escolarização, que são ministradas por professores com formação superior de 

Licenciatura na mesma disciplina que leciona. Para os anos iniciais, considera-se 

adicionalmente a formação em Licenciatura em Pedagogia, informações retiradas dos 

questionários dos professores. 

2 – Indicador de Nível Socioeconômico (Inse) das escolas: indicador que vai de 

1 (pior nível socioeconômico) até 7 (melhor nível) cujo objetivo é situar o conjunto dos 

alunos atendidos por cada escola em um estrato, definido pela posse de bens 

domésticos, renda e contratação de serviços pela família dos alunos e pelo nível de 

escolaridade de seus pais, informações retiradas dos questionários dos alunos.  

Em relação a essas informações, observamos um aumento no percentual de 

escolas com computador (de 53% para 55%) e acesso à internet (de 38% para 44%). 

E um aumento no indicador de adequação de formação dos docentes, tanto dos anos 

iniciais quanto finais do ensino fundamental (anos inicias de 56% para 59%, anos 

finais de 40% para 42%). Além disso, vemos uma melhora significativa na distribuição 

do nível socioeconômico das escolas, pois o percentual de escolas dos municípios 

identificadas com os 3 melhores níveis socioeconômicos (5, 6 e 7) sai de 20% para 

34% no segundo período.   

Tabela 8 - Distribuição das características das escolas 

Variável 
Total T=0 T=1 

Média Desvio Média Desvio Média Desvio 

Água oriunda da rede pública 48% 31% 48% 31% 48% 31% 

Esgoto oriundo da rede pública 25% 31% 25% 32% 25% 31% 

Tem computador 54% 30% 53% 31% 55% 30% 

Tem internet 41% 32% 38% 32% 44% 32% 
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Adequação da Formação Docente Anos Iniciais  58% 24% 56% 24% 59% 23% 

Adequação da Formação Docente Anos Finais 41% 23% 40% 23% 42% 23% 

Número médio de alunos de 5ºEF 347 1240 347 1169 348 1307 

Número médio de alunos de 9ºEF 274 1334 276 1373 272 1293 

Nível socioecônomico da escola =1,2  15% 28% 20% 32% 11% 23% 

Nível socioecônomico da escola=3,4 58% 40% 61% 38% 54% 41% 

Nível socioecônomico da escola=5,6,7  27% 40% 20% 34% 34% 43% 

Quantidade de escolas 196 24 187 24 204 21 

FONTE: Dados da Prova Brasil 2013 e 2015 - Elaboração do autor 

 

Em resumo, todas as variações observadas nos dados seguem a tendência de 

melhora na qualidade do ensino (escolas, docentes) e do nível socioeconômico dos 

alunos das escolas municipais, que vai ao encontro da melhora que observamos 

também no desempenho dos alunos, verificado pelo aumento da média das notas dos 

exames de proficiências para todos os casos, português e matemática para as turmas 

de 5º e 9º  anos do ensino fundamental. 

É importante colocar que após a adição de todos os controles (alunos, docentes 

e escola), há uma perda de observações na base de dados, ou seja, nem todos os 

municípios tem todas as informações preenchidas, essa perda representa uma queda 

de 388 observações (4%) para municípios com turmas de 5º ano do ensino 

fundamental e de 136 observações (2%) no caso de municípios com escolas com 

turmas de 9º ano do ensino fundamental . Porém, verificamos que a distribuição das 

variáveis respostas (proficiência dos alunos) não teve variação relevante após a perda 

de observação desses casos, o que indica que a falta de preenchimento das variáveis 

não gera viés nas amostras.   
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4 Metodologia 

Para identificar o impacto da formação dos gestores municipais de educação 

no aprendizado dos alunos, iremos utilizar um painel dos municípios do Brasil 

acompanhados por dois períodos T=0 (2011) e T=1 (2014). Como metodologia, 

usaremos a estimação de modelos por efeitos fixos, que possibilita o controle das 

características específicas não observáveis dos municípios. Assim, de acordo com 

Wooldridge (2012) a vantagem mais importante do modelo de efeitos fixos com dados 

em painel é a possibilidade de um tratamento mais eficaz do problema da omissão de 

variáveis relevantes na identificação dos coeficientes, ou seja, buscamos através do 

modelo de estimação por efeitos fixos resolver o problema de variáveis omitidas 

constantes ao longo do tempo para cada município correlacionadas com variáveis 

explicativas de interesse – no nosso caso, a formação do gestor municipal da área de 

educação.  

Como estamos usando dados em painel em curto período (3 anos), podemos 

afirmar que alguns aspectos do município que podem estar correlacionados com a 

nossa variável de interesse são constantes ou variam muito pouco nesse intervalo de 

tempo. Por exemplo, sabemos que um fator bastante correlacionado com a formação 

do secretário de educação é a eleição do prefeito, pois, em geral, ele é o responsável 

pela seleção do secretário. Assim, nos municípios onde os eleitores apresentam maior 

preocupação em relação à educação haveria uma cobrança maior em relação a 

benfeitorias na área de educação o que provavelmente causaria um melhor nível de 

aprendizado dos alunos. Porém, ao mesmo tempo, a eleição de um prefeito que tenha 

maior atenção e conhecimento sobre educação estaria correlacionada com a escolha 

e a formação do gestor de educação. Mostrando que existem aspectos fixos do 

município associados a uma média maior da proficiência e à nossa variável de 

interesse, o que impossibilita que o modelo estimado via MQO empilhado observe os 

dados ceteris paribus.  

Utilizando a metodologia de efeitos fixos conseguimos resolver o problema de 

características constantes e não observáveis dos municípios, porém temos uma 

limitação quanto às variáveis que possam variar de um período para outro e que sejam 

correlacionadas com a variável explicativa de interesse. Por exemplo, ao estarmos 

analisando a formação dos gestores municipais entre dois períodos onde houve 
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alteração da gestão municipal (eleição municipal em 2012), temos que o fato do novo 

prefeito eleito fazer melhores escolhas quanto à seleção do gestor municipal de 

educação deve estar correlacionado com a formação do gestor municipal de educação 

e com o desempenho dos alunos, causando viés e inconsistência dos coeficientes. 

Para corrigir esse viés faremos um teste adicional, estimar os modelos de efeitos fixos 

apenas com os municípios onde houve reeleição do prefeito em 2012 (1505 

municípios). 

Para estimação dos modelos, consideramos que o desempenho médio do 

município 𝑖 no período 𝑡 é explicado por nossa variável de interesse (formação 

educacional do gestor municipal – 𝐹𝑖𝑡), de características dos alunos (𝐴𝑖𝑡), de atributos 

dos diretores (𝐷𝑖𝑡) e professores (𝑃𝑖𝑡) e de características das escolas (𝐸𝑖𝑡), além de 

atributos não-observáveis dos municípios, que podem variar (𝜂𝑖𝑡) ou não (𝛼𝑖) no 

tempo. 

𝑌𝑖𝑡 =  𝛽0 + 𝛽1𝐹𝑖𝑡 + 𝛽2𝐴𝑖𝑡 + 𝛽3𝐷𝑖𝑡 + 𝛽4𝑃𝑖𝑡 + 𝛽5𝐸𝑖𝑡 + 𝛼𝑖 + 𝜂𝑖𝑡    (1) 

 

Nossa principal especificação econométrica é aquela que considera a 

estimação da equação (1) acima, pelo modelo de efeitos fixos. Como variáveis de 

controle nesse estudo, nos baseamos em estudos anteriores e iremos usar as 

informações abaixo, para isolar o efeito da formação dos secretários municipais de 

educação no aprendizado dos alunos. 

- Características dos alunos: nível de escolaridade dos pais, se moram com 

responsáveis ou não e se entraram na escola na creche ou pré-escola. 

- Características dos docentes: nível de formação, formação em educação e 

experiência no cargo. 

- Características das escolas: infraestrutura (água, esgoto, internet, 

computador), quantidade de alunos, adequação da formação dos docentes e nível 

socioeconômico da escola (de acordo com características dos alunos).  

Para efeito de comparação dos resultados, faremos também a estimação dos 

modelos via MQO usando os dados dos dois períodos empilhados, com a adição de 

uma dummy de período. Foram consideradas diferentes especificações: em cada 
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modelo (MQO e Efeitos Fixos), foram adicionados novos grupos de variáveis de 

controles. Os modelos estimados foram os seguintes: 

Modelo 1: Estimação por MQO empilhado, considerando apenas a dummy de 

secretário(a) municipal formado na área de educação (𝐹𝑖𝑡) e a dummy de 

período (𝑇𝑖𝑡) como regressores. 

Modelo 2: Adição das características dos alunos (𝐴𝑖𝑡)  como regressores. 

Modelo 3: Adição dos atributos dos professores (𝑃𝑖𝑡) e diretores (𝐷𝑖𝑡) como 

regressores. 

Modelo 4: Adição das características das escolas (𝐸𝑖𝑡) como regressores. 

Modelo 5: Estimação por efeitos fixos, considerando apenas a dummy de 

secretário(a) municipal formado na área de educação (𝐹𝑖𝑡) como regressor. 

Modelo 6: Adição das características dos alunos (𝐴𝑖𝑡)  como regressores. 

Modelo 7: Adição dos atributos dos professores (𝑃𝑖𝑡) e diretores (𝐷𝑖𝑡) como 

regressores. 

Modelo 8: Adição das características das escolas (𝐸𝑖𝑡) como regressores, ou 

seja, estimação por efeitos fixos da equação (1). 

 

As etapas descritas acima serão repetidas para as 4 variáveis respostas (𝑌𝑖𝑡) pelas 

quais buscaremos medir o efeito da formação do secretário(a) de educação municipal 

no aprendizado dos alunos: 

1. Proficiência em português para 5º ano do Ensino Fundamental. 

2. Proficiência em matemática do 5º ano do Ensino Fundamental. 

3. Proficiência em português para 9º ano do Ensino Fundamental. 

4. Proficiência em matemática do 9º ano do Ensino Fundamental. 
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5 Resultados 

Como resultado da estimação dos Modelos de 1 a 8 especificados na seção de 

metodologia para a variável resposta de proficiência em português para 5º ano do 

Ensino Fundamental temos a Tabela 9 abaixo.  

 

3.796 *** 1.741 *** 1.576 *** 0.576 . 3.077 *** 1.896 *** 1.735 *** 1.034 **

(0.4764) (0.3747) (0.3649) (0.3153) (0.5003) (0.4154) (0.4107) (0.3639)(0.3639)

114.958 *** 101.651 *** 56.111 *** 50.236 *** 48.983 *** 40.903 ***

(2.5392) (2.5592) (2.3547) (3.088) (3.1044) (2.7722)

Mãe completou Ensino Médio ou Superior 46.722 *** 42.042 *** 28.495 *** 60.879 *** 57.077 *** 42.382 ***

(2.1354) (2.1253) (1.8736) (2.4775) (2.5425) (2.2968)

Pai completou Ensino Médio ou Superior 19.970 *** 19.819 *** -4.256 19.262 *** 18.916 *** 15.577 ***

(2.0685) (2.0514) (1.881) (2.5054) (2.5648) (2.2834)

Entraram na escola na creche ou pré-escola 20.254 19.436 22.281 *** 38.011 *** 34.930 *** 28.061 ***

(1.8927) (1.8663) (1.6387) (3.1854) (3.2093) (2.8707)

 Tem Ensino superior 23.880 *** 16.284 *** 5.304 ** 4.096 *

(1.5523) (1.3949) (2.0376)(2.0376) (1.8402)

Tem formação em educação -9.758 *** -10.471 *** 3.177 * 2.678 *

(0.9766) (0.8668) (1.4332) (1.2901)

Tem especialização 4.829 *** 2.952 *** 5.154 *** 2.910 **

(0.7393) (0.6487) (1.028) (0.9145)

Com mais de 6 anos de experiência 2.527 1.573 7.810 *** 5.219 ***

(0.6706) (0.5837) (1.0167) (0.9075)

Tem ensino superior 11.637 *** 4.902 *** 0.093 -1.569

(1.3184) (1.1465) (1.6058) (1.4219)

Tem formação em educação -1.087 -1.739 ** 0.174 0.195

(0.7041) (0.6128) (0.9301) (0.8232)

Tem especialização 5.933 *** 2.989 *** 4.774 *** 3.784 ***

(0.5779) (0.5052) (0.7842) (0.6979)

Com mais de 10 anos de experiência 2.921 *** 1.833 *** 6.229 *** 4.007 ***

(0.5452) (0.4769) (0.7504) (0.6687)

Tem água oriunda da rede pública -12.150 *** -16.181 ***

(0.9238) (2.1805)

Tem esgoto oriundo da rede pública 8.316 *** 1.143

(0.6559) (2.3733)

Tem computador -2.385 1.623

(1.1645) (2.1174)

Tem internet 15.677 *** 22.361 ***

(1.1515) (1.5496)

Com adequação da Formação Docente Anos iniciais 10.958 *** 13.236 ***

(0.751) (1.6985)

Tem nível socioecônomico da escola=3,4 14.438 *** 21.044 ***

(0.6485) (1.0749)

Tem nível socioecônomico da escola=5,6,7 27.449 *** 33.032 ***

(0.8084) (1.3302)

Quantidade média de escolas por município -0.011 -0.140

(0.0303) (0.1471)

Número médio de alunos de 5ºEF por município 0.000 -0.002

(0.0005) (0.0012)

5

Tabela 9: Resultados - Modelos 5º ano português
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Em relação à interpretação dos coeficientes tanto dos modelos estimados por 

MQO empilhado quanto dos modelos estimados por efeitos fixos, devem ser 

interpretados da seguinte forma: para as variáveis de percentual como, por exemplo, 

o percentual de alunos que moram com a mãe ou responsável, temos que no Modelo 

2 a sua estimativa apresentou o valor de 114,96, ou seja uma variação de um ponto 

percentual nessa informação teria um impacto de 1,14 (0,01 vezes 114,96) na 

proficiência em português dos alunos do 5º ano. Para as variáveis que não estão em 

percentual (dummy de formação em educação, número médio de alunos e de escolas 

por município) o impacto é direto, ou seja, a alteração em uma unidade dessas 

informações, tem impacto na proficiência dos alunos igual ao valor da estimativa do 

coeficiente. Por exemplo, no caso do Modelo 1 o fato do município ter gestor de 

educação com formação a área de educação impacta em 3,78 na proficiência. 

 Apesar dos coeficientes resultantes dos modelos estimados via MQO 

provavelmente terem problemas de estimação (viés de variável omitida) podemos 

constatar pontos importantes em relação a eles. O coeficiente da formação do gestor 

municipal de educação nos modelos via MQO é sempre positivo e estatisticamente 

significante nos Modelos 1 ao 3, porém vemos uma diminuição do valor da estimativa 

a cada grupo de variáveis de controle que é adicionado, no Modelo 4, em que todos 

os grupos de controles já foram adicionados, a formação do gestor deixa de ter 

significância estatística. Porém, ao estimarmos o modelo por efeitos fixos (5 ao 8) 

ainda vemos uma diminuição da estimativa a cada adição de um grupo de variáveis 

de controle mas em todos os modelos a estimativa é estatisticamente significante. 

Além disso, podemos considerar um impacto relevante já que representa cerca de 

4,3% (1,034 sobre 23,8) do desvio padrão da proficiência em português dos alunos 

de 5º ano. 

Em relação as demais variáveis, ao analisarmos as equações com todos as 

variáveis de controle (4 e 8), vemos que as características dos alunos são as que tem 

Constante 184.3 *** 47.9 *** 29.4 *** 75.9 *** 193.5 92.287 79.075 75.112

(0.4407) (2.4933) (2.684) (2.5073)

17.387 *** 11.133 *** 10.553 *** 9.259 ***

(0.4457) (0.3605) (0.3536) (0.3162)

R-quadrado 0.13 0.31 0.39 0.54 0.01 0.32 0.37 0.51

N 10174 10156 9856 9786 10174 10156 9856 9786

Desvios-padrão robustos entre parênteses. (***) Siginificativo a 1%; (**)  5%; (*) 10%

Teste Hausman modelo 8: chisq = 408.2, df = 22, p-value < 0.00000000000000022

Dummy de período
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maior impacto no aprendizado e tem significância estatística ao nível de 1%. As 

informações sobre percentual de alunos que moram com as mães, e que as mães têm 

ensino médio ou superior completo tem os coeficientes de maior valor. Em seguida, 

os maiores valores vêm da informação sobre nível socioeconômico das escolas que 

também são construídas a partir das características dos alunos que as frequentam. 

Além disso, a informação sobre percentual de alunos que iniciaram os estudos na 

creche ou pré-escola tem impacto positivo relevante. Porém, nenhuma dessas 

variáveis, se individualmente aumentarem um ponto percentual, apresentam impacto 

maior que a formação em educação do secretário. 

Para os professores temos um resultado não intuitivo em relação a informação de 

formação em educação, que apresenta impacto negativo nos modelos de 3 e 4. Ou 

seja, mostra que professores com formação na área de educação diminuem o nível 

de notas dos alunos, porém no modelo de efeitos fixos a estimativa passa a ser 

positiva. As informações de formação do diretor perdem significância estatística no 

modelo de efeitos fixos, o que ocorre também com as informações de escolas com 

esgoto da rede pública e com computador. Em relação as demais variáveis sobre 

infraestrutura das escolas vemos que a presença de internet tem impacto positivo e 

relevante no aprendizado dos alunos, e que a presença de água oriunda da rede 

pública tem impacto negativo, o oposto do esperado para essa variável, pois 

esperávamos que essa informação indicasse escolas em regiões melhor 

desenvolvidas o que estaria relacionado a um nível maior de notas dos alunos. 

Outro ponto importante é que as informações sobre números de alunos e 

quantidade de escolas não apresentam relevância estatística em nenhum dos 

modelos estimados, seja por MQO ou por efeitos fixos. Vemos que o número de 

escolas tem impacto negativo na proficiência em português o que pode estar 

relacionado com maior complexidade de gestão, ao aumentar o número de escolas 

que estão sob responsabilidade do município. 

Para a variável resposta de proficiência em matemática dos alunos do 5º ano do 

Ensino Fundamental, temos os resultados da estimação dos modelos na tabela 10 

abaixo. 
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Sobre a formação do gestor municipal de educação, vemos um comportamento 

muito semelhante ao que ocorreu nos resultados da tabela 9. Ou seja, nas estimações 

via MQO o coeficiente dessa informação diminui seu valor a cada grupo de variáveis 

de controle que é adicionado, mas, nesse caso, não deixa de ter significância 

4.445 *** 2.197 *** 1.996 *** 0.770 * 2.687 *** 1.656 *** 1.604 *** 1.008 **

(0.5422) (0.4289) (0.4185) (0.3637) (0.4849) (0.4167) (0.4166) (0.3828)

140.916 *** 126.631 *** 74.649 *** 57.702 *** 57.460 *** 47.922 ***

(2.9064) (2.9351) (2.7161) (3.098) (3.1496) (2.9169)

Mãe completou Ensino Médio ou Superior 48.555 *** 43.374 *** 28.506 *** 50.789 *** 47.820 *** 36.137 ***

(2.4443) (2.4375) (2.1612) (2.4856) (2.5796) (2.4166)

Pai completou Ensino Médio ou Superior 19.483 *** 18.986 *** -8.613 15.099 *** 14.675 *** 12.106 ***

(2.3678) (2.3528) (2.1697) (2.5135) (2.6022) (2.4026)

Entraram na escola na creche ou pré-escola 24.349 23.209 25.209 *** 33.164 *** 30.648 *** 23.775 ***

(2.1665) (2.1405) (1.8902) (3.1957) (3.2561) (3.0205)

 Tem Ensino superior 26.604 *** 17.858 *** 7.415 *** 5.530 **

(1.7804) (1.6089) (2.0672) (1.9363)

Tem formação em educação -11.250 *** -11.985 *** 2.150 1.961

(1.12) (0.9998) (1.4541) (1.3575)

Tem especialização 5.050 *** 3.089 *** 3.525 *** 1.568

(0.8479) (0.7483) (1.043) (0.9623)

Com mais de 6 anos de experiência 3.849 2.689 6.056 *** 4.329 ***

(0.7692) (0.6732) (1.0315) (0.9548)

Tem ensino superior 12.907 *** 5.321 *** 1.101 -0.485

(1.512) (1.3224) (1.6292) (1.4961)

Tem formação em educação -1.217 -1.925 ** 0.128 0.147

(0.8075) (0.7069) (0.9436) (0.8662)

Tem especialização 6.577 *** 3.378 *** 5.131 *** 4.147 ***

(0.6628) (0.5827) (0.7956) (0.7343)

Com mais de 10 anos de experiência 3.996 *** 2.669 *** 5.430 *** 3.489 ***

(0.6253) (0.5501) (0.7614) (0.7036)

Tem água oriunda da rede pública -13.119 *** -14.740 ***

(1.0656) (2.2943)

Tem esgoto oriundo da rede pública 11.664 *** -1.449

(0.7565) (2.4972)

Tem computador -3.299 7.897 ***

(1.3432) (2.2279)

Tem internet 18.073 *** 15.838 ***

(1.3282) (1.6305)

Com adequação da Formação Docente Anos iniciais 12.318 *** 12.378 ***

(0.8663) (1.7872)

Tem nível socioecônomico da escola=3,4 15.542 *** 22.771 ***

(0.7481) (1.131)

Tem nível socioecônomico da escola=5,6,7 29.043 *** 29.248 ***

(0.9324) (1.3996)

Quantidade média de escolas por município -0.050 -0.093

(0.0349) (0.1548)

Número médio de alunos de 5ºEF por município 0.000 -0.002

(0.0005) (0.0012)

Constante 200.8 *** 37.9 *** 17.1 *** 71.4 *** 209.2 109.83 94.352 89.668

(0.5016) (2.854) (3.0782) (2.8921)

14.343 *** 7.438 *** 6.839 *** 5.646 ***

(0.5073) (0.4126) (0.4055) (0.3647)

R-quadrado 0.13 0.31 0.39 0.54 0.01 0.27 0.32 0.43

N 10174 10156 9856 9786 10174 10156 9856 9786

Desvios-padrão robustos entre parênteses. (***) Siginificativo a 1%; (**)  5%; (*) 10%

Teste Hausman modelo 8: chisq = 427.73, df = 22, p-value < 0.00000000000000022

Tabela 10: Resultados - Modelos 5º ano matemática
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estatística. Ao estimarmos o modelo por efeitos fixos também observamos a queda 

da estimativa quando adicionamos as variáveis de controle e nos modelos com todos 

as variáveis de controle (modelos 4 e 8) vemos que há um leve aumento no valor da 

estimativa (de 0,77 para 1,008). E novamente podemos considerar que a formação 

tem impacto relevante no aprendizado, já que representa 3,5% (1,008 sobre 28,2) do 

desvio padrão da proficiência em matemática dos alunos de 5º ano. 

Também para proficiência em matemática, observamos que as características dos 

alunos são as que mais impactam o aprendizado. As informações sobre percentual 

de alunos que moram com as mães, e que as mães têm ensino médio ou superior 

completo tem os coeficientes de maior valor. Seguidas pelos coeficientes da 

informação sobre nível socioeconômico das escolas e do percentual de alunos que 

iniciaram os estudos na creche ou pré-escola. E novamente um aumento de um ponto 

percentual nessas informações não causa impacto maior que a estimativa para a 

formação do secretário. 

Sobre as características dos docentes vemos que além das informações sobre 

formação do diretor, as informações sobre formação dos professores também perdem 

significância estatística no modelo de efeitos fixos, o que ocorre novamente para as 

informações de escolas com esgoto da rede pública. E os professores formados em 

educação apresentam, assim como na tabela 9, impacto não intuitivo (negativo) nas 

notas dos alunos para os modelos estiados via MQO. 

As informações sobre números de alunos e quantidade de escolas também não 

apresentam relevância estatística em nenhum dos modelos estimados para 

proficiência em matemática do 5º ano, seja por MQO ou por efeitos fixos. A informação 

de escolas com água oriunda da rede pública continua apresentando impacto negativo 

(não intuitivo) e significante no aprendizado dos alunos. E o percentual de escolas 

com internet apresentou impacto positivo com significância ao nível de 1%. 

Para a variável de proficiência em português do 9º ano do Ensino Fundamental, 

temos os resultados na tabela 11 abaixo. 
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Podemos observar um comportamento diferente para as estimativas da formação 

do gestor municipal de educação. No primeiro modelo já vemos um impacto menor do 

Tabela 11: Resultados- Modelos 9º ano português

2.294 *** 1.617 *** 1.519 *** 0.786 * 2.344 *** 1.518 ** 1.484 ** 0.694

(0.4821) (0.4307) (0.4114) (0.3585) (0.5465) (0.4916) (0.4818) (0.4324)

47.015 *** 42.267 *** 20.591 *** 37.486 *** 32.871 *** 21.507 ***

(2.4083) (2.3429) (2.099) (2.8132) (2.8249) (2.5806)

Mãe completou Ensino Médio ou Superior 12.398 *** 12.495 *** 13.847 *** 44.993 *** 41.837 *** 30.239 ***

(2.4037) (2.3094) (2.0261) (3.3723) (3.3477) (3.0395)

Pai completou Ensino Médio ou Superior 41.699 *** 37.082 *** 0.316 27.575 *** 25.835 *** 21.025 ***

(2.4636) (2.3828) (2.334) (3.8097) (3.7867) (3.3963)

Entraram na escola na creche ou pré-escola -1.634 -0.849 6.499 *** 18.775 *** 15.122 *** 8.402 **

(1.5588) (1.5114) (1.3471) (3.5861) (3.554) (3.2288)

 Tem Ensino superior 30.802 *** 21.667 *** 10.263 ** 10.169 ***

(2.2275) (1.9688) (3.2747) (2.9661)

Tem formação em educação -9.176 *** -10.982 *** -0.642 -2.773

(1.6315) (1.4286) (2.4832) (2.2297)

Tem especialização 4.885 *** 2.173 * 7.751 *** 5.367 ***

(1.0009) (0.8756) (1.5078) (1.3537)

Com mais de 6 anos de experiência 1.291 0.384 6.824 *** 2.572 .

(0.9416) (0.8216) (1.5428) (1.3927)

Tem ensino superior 10.163 *** 5.704 *** 2.183 2.238

(1.6321) (1.428) (2.0653) (1.8506)

Tem formação em educação -0.573 -1.605 . -0.538 -0.475

(0.9724) (0.8494) (1.3099) (1.1733)

Tem especialização 5.880 *** 2.501 *** 3.937 1.318

(0.7396) (0.6504) (1.0489) (0.9465)

Com mais de 10 anos de experiência 3.533 *** 2.013 *** 8.741 *** 5.302 ***

(0.6948) (0.6113) (0.9819) (0.8887)

Tem água oriunda da rede pública -11.014 *** -13.370 ***

(1.0405) (2.7667)

Tem esgoto oriundo da rede pública 2.425 ** 3.686

(0.9099) (3.8374)

Tem computador -1.308 5.076 *

(1.3069) (2.5258)

Tem internet 13.201 *** 22.095 ***

(1.3648) (1.9194)

Com adequação da Formação Docente Anos Finais 14.768 *** 2.116

(1.0378) (2.5185)

Tem nível socioecônomico da escola=3,4 10.332 *** 17.301 ***

(0.68) (1.159)

Tem nível socioecônomico da escola=5,6,7 22.393 *** 31.993 ***

(1.008) (1.7274)

Quantidade média de escolas por município -0.041 ** -0.022

(0.014) (0.1387)

Número médio de alunos de 9ºEF por município 0.000 -0.006 ***

(0.0002) (0.0015)

Constante 230.9 *** 179.7 *** 146.8 *** 172.2 *** 237.9 170.95 157.05 163.45

(0.4394) (2.4128) (2.7843) (2.5233)

14.107 *** 11.054 *** 10.026 *** 8.849 ***

(0.4577) (0.4187) (0.4053) (0.3664)

R-quadrado 0.13 0.31 0.39 0.54 0.01 0.21 0.27 0.42

N 6622 6585 6460 6453 6622 6585 6460 6453

Desvios-padrão robustos entre parênteses. (***) Siginificativo a 1%; (**)  5%; (*) 10%

Teste Hausman modelo 8: chisq = 279.38, df = 22, p-value < 0.00000000000000022

Modelos

Variáveis Explicativas 1 2 3 4 85 6 7

Formação educação do gestor municipal
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que observamos nos modelos para o 5º ano e, além disso, a estimativa deixa de ter 

significância estatística no modelo de efeitos fixos com todas as variáveis de controle 

(Modelo 8). 

Observamos novamente que as características dos alunos são as que mais 

impactam o aprendizado, porém vemos uma diminuição no impacto da informação 

sobre ano de entrada na escola.  

Sobre as informações de formação do diretor, todas perdem significância 

estatística na estimação por efeitos fixos, restando apenas o impacto positivo dos 

anos de experiência. Além disso, a informação sobre formação em educação e 

experiência dos professores também deixam de ser estatisticamente significante. 

Novamente a informação de esgoto da rede pública não é significante e a 

informação sobre percentual de escolas com água oriunda da rede pública apresenta 

impacto negativo e significante ao nível de 1% no aprendizado dos alunos e o 

percentual de escolas com internet apresentou impacto positivo com significância ao 

nível de 1%. 

A informação sobre quantidade de alunos apesar de ter significância estatística no 

modelo por efeitos fixos tem um coeficiente muito próximo de zero (-0,006), e a 

informação de quantidade de escolas continua sendo não significante. Uma outra 

diferença em relação aos modelos de 5º ano, foi o fato da informação de adequação 

de formação dos docentes deixar de ser significante no modelo por efeitos fixos. 

Para a variável de proficiência em matemática do 9º ano do ensino fundamental, 

temos os resultados dos 5 modelos estimados na tabela 12 abaixo. 
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No caso da proficiência de matemática do 9º ano, também vemos um 

comportamento diferente para as estimativas da formação do gestor municipal de 

educação em relação aos modelos para o 5º ano. O coeficiente deixa de ter 

significância estatística tanto no modelo por MQO com todas as variáveis de controle 

Tabela 12: Resultados- Modelos 9º ano matemática

2.069 *** 1.403 ** 1.307 ** 0.465 1.659 ** 0.951 * 0.918 * 0.223

(0.5126) (0.463) (0.4412) (0.3801) (0.5058) (0.4612) (0.456) (0.418)

57.943 *** 52.148 *** 27.970 *** 35.475 *** 31.646 *** 21.474 ***

(2.5886) (2.5127) (2.2253) (2.6394) (2.6738) (2.4948)

Mãe completou Ensino Médio ou Superior 10.131 *** 9.990 *** 11.455 *** 37.331 *** 34.483 *** 25.298 ***

(2.5837) (2.4768) (2.1481) (3.1639) (3.1686) (2.9385)

Pai completou Ensino Médio ou Superior 39.823 *** 35.291 *** -4.907 * 24.984 *** 23.612 *** 19.408 ***

(2.648) (2.5555) (2.4745) (3.5743) (3.5842) (3.2834)

Entraram na escola na creche ou pré-escola -1.941 -1.495 6.404 *** 16.941 *** 13.635 *** 6.442 *

(1.6755) (1.621) (1.4282) (3.3645) (3.3639) (3.1214)

 Tem Ensino superior 30.995 *** 20.473 *** 11.575 *** 10.644 ***

(2.3889) (2.0872) (3.0995) (2.8674)

Tem formação em educação -8.839 *** -10.556 *** -1.844 -3.210

(1.7497) (1.5146) (2.3504) (2.1555)

Tem especialização 5.985 *** 3.042 ** 6.711 *** 4.636 ***

(1.0735) (0.9283) (1.4272) (1.3086)

Com mais de 6 anos de experiência 2.920 ** 1.764 * 4.958 *** 1.548

(1.0099) (0.871) (1.4603) (1.3464)

Tem ensino superior 10.631 *** 5.943 *** 2.104 2.250

(1.7504) (1.514) (1.9548) (1.7891)

Tem formação em educação -1.101 -2.162 * -0.466 -0.580

(1.0428) (0.9005) (1.2398) (1.1342)

Tem especialização 6.564 *** 2.856 *** 3.581 1.350

(0.7932) (0.6895) (0.9928) (0.915)

Com mais de 10 anos de experiência 3.844 *** 2.294 *** 7.328 *** 4.359 ***

(0.7452) (0.648) (0.9293) (0.8591)

Tem água oriunda da rede pública -11.724 *** -11.697 ***

(1.1031) (2.6747)

Tem esgoto oriundo da rede pública 3.441 *** 5.353

(0.9647) (3.7098)

Tem computador -4.394 ** 3.087

(1.3855) (2.4418)

Tem internet 15.998 *** 18.430 ***

(1.447) (1.8555)

Com adequação da Formação Docente Anos Finais 15.926 *** 2.527

(1.1003) (2.4347)

Tem nível socioecônomico da escola=3,4 10.964 *** 17.578 ***

(0.7209) (1.1204)

Tem nível socioecônomico da escola=5,6,7 24.913 *** 26.740 ***

(1.0686) (1.67)

Quantidade média de escolas por município -0.070 *** -0.010

(0.0149) (0.1341)

Número médio de alunos de 9ºEF por município 0.000 . -0.005 ***

(0.0003) (0.0014)

Constante 237.105 *** 177.615 *** 143.814 *** 173.223 *** 243.4 182.44 168.95 174.89

(0.4673) (2.5934) (2.9861) (2.6752)

12.037 *** 8.780 *** 7.652 *** 6.305 ***

(0.4867) (0.4501) (0.4346) (0.3885)

R-quadrado 0.09      0.26      0.34      0.52     0.00 0.19 0.24 0.37

N 6622 6585 6460 6453 6622 6585 6460 6453

Desvios-padrão robustos entre parênteses. (***) Siginificativo a 1%; (**) 5%; (*) 10%

Teste Hausman modelo 8: chisq = 260.39, df = 22, p-value < 0.00000000000000022

Formação educação do gestor municipal

Dummy de período

Moram com a mãe ou mulher responsável

Modelos

Variáveis Explicativas 1 2 3 4 85 6 7

%
 d

e
 a

lu
n

o
s 

q
u

e
%

 d
e

 p
ro

fe
ss

o
re

s 
q

u
e

 
%

 d
e

 d
ir

e
to

re
s 

q
u

e
 

%
 d

e
 e

sc
o

la
s 

q
u

e
 



38 
 

(Modelo 4), quanto no modelo por efeitos fixos (Modelo 8) e apresenta o coeficiente 

muito menor que no modelo via MQO (vai de 0,465 para 0,223). 

Observamos novamente que as características dos alunos são as que mais 

impactam o aprendizado, com uma diminuição no impacto da informação sobre ano 

de entrada na escola.  

Sobre as informações de formação do diretor, temos apenas o impacto positivo 

dos anos de experiência. Além disso, a informação sobre formação em educação e 

experiência dos professores também deixam de ser estatisticamente significante. 

Outro fato que se repete é a informação de esgoto da rede pública e percentual de 

escolas com computador não serem significantes, a informação sobre percentual de 

escolas com água oriunda da rede pública apresentar impacto negativo e significante 

e a presença de internet impacto positivo e significante no aprendizado dos alunos  

Assim como no modelo para proficiência em português do 9º ano, a informação 

sobre quantidade de alunos apesar de ter significância estatística tem um coeficiente 

muito próximo de zero (-0,005), e a informação de quantidade de escolas continua 

sendo não significante no modelo por efeitos fixos. 

E, novamente, a informação de adequação de formação dos docentes deixou de 

ser significante no modelo por efeitos fixos. 

Por último, realizamos o teste de estimar os modelos de efeitos fixos considerando 

apenas os municípios onde houve reeleição dos prefeitos em 2012, como uma 

tentativa de corrigir o viés que pode ser causado pela mudança de gestão municipal 

entre os dois períodos do painel que estamos analisando. Segue na tabela 13 abaixo 

os resultados: 
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Nessas estimações vemos um aumento do R-quadrado dos modelos, o que indica 

que tivemos uma melhora em relação à explicabilidade das notas dos alunos, isso 

pode estar relacionado à correção do viés da mudança de gestão municipal. Porém, 

em relação ao impacto da formação do gestor municipal de educação não vemos 

grandes alterações nos resultados, continuamos com impactos positivos e 

Tabela 13: Resultados- Modelos com filtro de reeleição

1.57       * 1.69       * 0.60       0.51-       

(0.7477) (0.7846) (0.9175) (0.8667)

36.76     *** 41.44     *** 12.35     * 16.93     ***

(5.4588) (5.7278) (4.9629) (4.688)

Mãe completou Ensino Médio ou Superior 40.12     *** 35.29     *** 36.87     *** 27.91     ***

(4.3935) (4.61) (5.7927) (5.4719)

Pai completou Ensino Médio ou Superior 18.98     *** 11.22     * 24.85     *** 24.78     ***

(4.4383) (4.657) (6.3351) (5.9842)

Entrou na escola na creche ou pré-escola 31.45     *** 29.09     *** 2.65       7.01       

(5.4425) (5.7107) (6.1536) (5.8127)

 Ensino superior 5.24       6.99       . 9.05       8.62       

(3.5999) (3.7773) (5.5862) (5.2768)

 Formação em educação 2.00       3.07       1.89-       1.07-       

(2.6275) (2.757) (4.4251) (4.18)

 Especialização 6.29       *** 3.96       * 3.99       3.41       

(1.75) (1.8363) (2.649) (2.5023)

Mais de 6 anos de experiência 2.61       1.59       7.80       ** 5.62       *

(1.7178) (1.8024) (2.6642) (2.5166)

 Ensino superior 0.62-       1.80-       1.57       0.35       

(2.4989) (2.6221) (3.3322) (3.1476)

 Formação em educação 0.90       0.66       1.81       0.66       

(1.5891) (1.6674) (2.2761) (2.1501)

 Especialização 4.32       ** 5.34       *** 1.42       1.54       

(1.4047) (1.4739) (1.8687) (1.7652)

Mais de 10 anos de experiência 5.18       *** 4.64       *** 6.53       *** 5.46       ***

(1.0909) (1.1446) (1.3859) (1.3091)

Água oriunda da rede pública 24.72-     *** 22.77-     *** 20.74-     *** 15.09-     **

(4.318) (4.5308) (5.6184) (5.3072)

Esgoto oriundo da rede pública 2.63       3.10-       14.32     14.27     

(4.7785) (5.014) (8.4071) (7.9414)

Tem computador 0.77       6.01       4.60       0.41       

(4.0377) (4.2367) (4.828) (4.5606)

Tem internet 18.12     *** 10.35     ** 17.95     *** 15.65     ***

(3.1033) (3.2562) (3.777) (3.5678)

Adequação da Formação Docente Anos Finais 16.69     *** 15.50     *** 3.27-       0.77-       

(3.1247) (3.2787) (4.9435) (4.6697)

Nível socioecônomico da escola=3,4 17.87     *** 20.76     *** 18.91     *** 18.51     ***

(2.0398) (2.1404) (2.2383) (2.1144)

Nível socioecônomico da escola=5,6,7 28.85     *** 27.07     *** 33.23     *** 26.99     ***

(2.5375) (2.6625) (3.3534) (3.1677)

Quantidade de escolas 0.27       0.17       0.29       0.28       

(0.2813) (0.2952) (0.2912) (0.2751)

Número médio de alunos de 9ºEF 0.00-       0.00-       0.01-       0.01-       *

(0.0019) (0.0019) (0.0049) (0.0046)

Constante 75.65     93.837 172.80   178.47   

R-quadrado 0.53       0.45       0.45       0.41       

N 2636 2636 1733 1733

Desvios-padrão robustos entre parênteses. (***) Siginificativo a 1%; (**) 5%; (*) 10%
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estatisticamente significante para as notas de 5º ano e, para as notas de 9º ano, 

vemos inclusive uma alteração do sinal do impacto, que passa a ser negativo no caso 

da proficiência em matemática.  

Outro resultado não intuitivo que persiste nessa nova estimação é o impacto negativo 

das escolas com água oriunda da rede pública. 

Um ponto importante, é que a formação em educação dos professores passa ter sinal 

positivo também para as notas do 9º ano o que não era observado nos modelos 

anteriores. 
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6 Conclusão e considerações finais 

 

Com o objetivo de ampliar os estudos sobre quais fatores interferem no 

aprendizado dos alunos, alinhado ao aumento relevante do papel dos municípios na 

gestão das escolas com Ensino Fundamental, avaliamos nesse trabalho o impacto da 

formação do gestor municipal de educação sobre o aprendizado dos alunos, testando 

se o fato do gestor ser formado na área de educação tem impacto na proficiência em 

português e matemática dos alunos do 5º e 9º anos do Ensino Fundamental. 

No caso da proficiência em português e em matemática do 5º ano do Ensino 

Fundamental observamos um impacto positivo e com significância estatística da 

formação em educação do gestor municipal de educação, considerado relevante pois 

representa 4,3% (português 5º ano) e 3,6% (matemática 5º ano) do desvio padrão da 

proficiência dos alunos. No caso da proficiência em português e em matemática do 9º 

ano do Ensino Fundamental, apesar da formação em educação do gestor municipal 

de educação ainda ter impacto positivo sobre o aprendizado dos alunos o coeficiente 

não apresentou significância estatística, isso pode ocorrer pois a grande maioria das 

escolas com turmas de 9º ano são geridas pelos Estados, ou seja o papel do gestor 

municipal de educação na gestão das turmas de 9º ano tende a ser bem menor do 

que nas turmas de 5º ano.  

Em relação as variáveis de controle, as informações sobre aspectos pessoais e 

socioeconômicos dos alunos (escolaridade dos pais, se mora com a mãe, início dos 

estudos e nível socioeconômico), tiveram os maiores coeficientes. Por exemplo, se 

tivermos um aumento de 10 pontos no percentual de alunos de 5º ano com mães com 

ensino médio ou superior teríamos um impacto de 4,2 na proficiência em português 

que é 4 vezes maior que o impacto do fato do secretário ser formado na área de 

educação. Isso mostra a relevância dessas informações para medir o aprendizado dos 

alunos. Corroborando os resultados de outros estudos Menezes (2007) e Franco e 

Menezes (2009). 

As variáveis de quantidade de alunos e quantidade de escolas em todos os 

modelos se mostraram não significantes estatisticamente ou com valor da estimativa 

muito pequeno. Podemos interpretar esses resultados de duas maneiras, uma poderia 

ser o fato dessas informações terem mostrado pouca ou nenhuma variação entre os 

dois períodos analisados, porém vemos que isso não acontece para a variável de 
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quantidade de escolas que apresentou uma variação grande em sua média de 186 no 

primeiro período para 204 no segundo. Outra maneira seria interpretar que essas 

informações não têm impacto no aprendizado dos alunos. 

Na maioria dos modelos observamos que as informações sobre formação na área 

de educação e ensino superior dos professores e do diretor não foram 

estatisticamente significantes e, principalmente, a informação sobre formação dos 

professores na área de educação teve impacto relevante e contrário ao esperado, pois 

mostrou impacto negativo nas notas dos alunos, uma das motivações pode estar 

relacionada ao fato de serem informações que não costumam ter grandes alterações 

entre períodos de tempo curtos, como o analisado. Além disso, em relação à formação 

dos diretores vemos conclusões semelhantes em outros estudos como Barros e 

Mendonça (1998), que observam impacto considerado modesto, por exemplo na 

mudança na forma de eleição dos diretores e na introdução de colegiado para gestão 

participativa das escolas, inovações que estariam correlacionadas com os atributos 

de formação do diretor. 

Outra variável que apresentou impacto oposto ao esperado em todos os 

resultados foi a informação sobre percentual de escolas com água oriunda da rede 

pública. Nesse caso, esperávamos que essa informação teria impacto positivo no 

aprendizado dos alunos, pois reflete uma informação positiva sobre infraestrutura da 

escola e possivelmente estaria relacionada com escolas em regiões mais 

desenvolvidas do país. Porém, em todos os modelos estimados por MQO empilhado 

ou efeitos fixos essa informação apresentou impacto negativo e estatisticamente 

significante. 

A informação de percentual de escolas com Internet mostrou impacto positivo e 

significante ao nível de 1%. 

 Em resumo, os resultados dos modelos apontaram para um impacto positivo 

da estimativa para a formação do gestor municipal de educação no aprendizado dos 

alunos de 5º ano, portanto entendemos que o impacto da formação do gestor é 

relevante para justificar a preferência por escolha de gestores formados na de área 

educação.  
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