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Resumo 

 

Este trabalho é composto por três artigos na área de Microeconomia Aplicada – Economia da 

Educação, que se dedicam a estudar três aspectos distintos da gestão educacional. O primeiro 

artigo trata da avaliação de impacto de um programa piloto de gestão escolar, implantado na 

rede estadual de São Paulo em 2008, com o objetivo de fornecer suporte às escolas com os 

piores resultados educacionais a implantar as metas de qualidade impostas pelo governo 

paulista. O programa inclui treinamento de gestores, estabelecimento de metas e 

monitoramento de indicadores relacionados à aprendizagem. Dado que a seleção ao programa 

é realizada por meio de uma regra arbitrária, utilizamos a técnica de regressão com 

descontinuidade para avaliar seus efeitos sobre a aprendizagem. Os resultados indicam que o 

programa possui um impacto positivo nas notas de matemática dos alunos da 8ª série, mas 

não possui nenhum efeito sobre as notas de língua portuguesa. As escolas participantes do 

programa também parecem ter promovido mudanças em suas práticas básicas de gestão. 

O segundo artigo avalia os efeitos da remuneração do professor sobre a aprendizagem dos 

alunos. Na rede estadual de São Paulo, os professores recebem um aumento salarial de 5% 

sempre que completam um ciclo de cinco anos de tempo de serviço (regra dos quinquênios). A 

partir de 2008, estes professores passaram a receber também bonificação atrelada ao 

desempenho dos estudantes em teste padronizados e o valor do bônus é uma função do 

salário médio recebido pelo professor ao longo do ano. Nós utilizamos a elegibilidade à regra 

dos quinquênios e a variação no tempo de admissão dos professores ao longo do ano para 

implantar estratégias de diferenças duplas e diferenças triplas e avaliar o impacto da 

remuneração regular e da remuneração variável dos docentes sobre a aprendizagem. Nossos 

resultados não nos permitem concluir que o aumento dos salários fixos do professor impacte a 

proficiência dos alunos, por meio de um efeito-renda. Além disso, também não encontramos 

evidências de que bônus potencialmente mais elevados na margem estejam associados às 

maiores notas dos estudantes. O terceiro artigo emprega a abordagem de desigualdade de 

oportunidades para estudar em que medida as desigualdades educacionais podem ser 

influenciadas direta ou indiretamente pelas escolas e pelas secretarias de educação. A partir 

de um modelo conceitual, separamos os fatores associados ao aprendizado em circunstâncias 

e esforços. No primeiro grupo, encontram-se os fatores que sobre quais os gestores das redes 

e das escolas não são capazes de atuar diretamente (por exemplo, o background familiar dos 

alunos). No segundo grupo, estão os fatores diretamente relacionados à gestão da escola ou 

das redes (por exemplo, o cumprimento do currículo escolar). Distinguimos ainda entre fatores 

que estão sob a responsabilidade das redes, mas não das escolas (por exemplo, o perfil dos 

professores contratados). Nossos resultados indicam que o efeito-rede é da ordem de 50%-

60% e o efeito-escola de cerca de 40%-45%. Então, estimamos que entre 10% e 15% da 

desigualdade de notas está sob controle de políticas educacionais estabelecidas pelos órgãos 

centrais, mas fogem ao controle direto dos diretores das escolas. A metodologia adotada nos 

permite considerar os esforços como endógenos, ou seja, influenciados pelas circunstâncias. 

Deste modo, somos capazes de estimar em que medida as ações dos gestores podem interagir 

com as circunstâncias e, portanto, minimizar seus impactos sobre as desigualdades de notas. 

Nossas estimativas indicam que entre 10% e 23% das desigualdades de notas devidas ao perfil 

dos alunos pode ser influenciado por políticas educacionais. 

Palavras-chave: Gestão escolar, desigualdade educacional, remuneração de professores. 
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Abstract 

 

This work consists of three articles in the area of Applied Microeconomics - Economics of 

Education, dedicated to study three different aspects of educational management. The first 

article deals with the impact of a pilot program for school management, implemented in state 

of São Paulo in 2008, with the goal of providing support to schools with the worst educational 

results. The program includes training, setting targets and monitoring indicators related to 

learning. Since the program selection is performed by an arbitrary rule, we use regression 

discontinuity design to assess their effects on learning. The results indicate that the program 

has a positive impact on math scores of students in grade 8, but has no effect on Portuguese. 

Schools participating in the program also appear to have promoted changes in their basic 

management practices. 

The second paper evaluates the effects of teacher compensation on students' learning. In state 

of São Paulo, teachers receive a salary increase of 5% whenever she completes a cycle of five 

years of service time (rule of quinquênios). Since 2008, these teachers also receive a pay-for-

performance bonuses, as a function of her average wage received throughout the year. We 

use the quinquênio’s rule of eligibility and the variation in time of admission of teachers 

throughout the year to implement differences-in-differences and triple differences strategies 

to evaluate the impact of regular and variable remuneration of teachers on learning. Our 

results do not allow us to conclude that the increase in teachers’ fixed salaries impact student 

proficiency through an income effect. Furthermore, we did not find any evidence that 

potentially higher bonuses are associated with higher grades of students. 

The third article employs the approach of equality of opportunities to study the extent to 

which educational inequalities can be influenced directly or indirectly by the schools and 

departments of education. From a conceptual model, we separate the factors associated with 

learning in circumstances and efforts. In the first group are the factors on which managers of 

departments of education and schools are not capable of act directly (e.g., students’ 

background). In the second group are the factors directly related to school administration (e.g., 

compliance with the school curriculum). We still distinguish between factors that are under 

the responsibility of the departments of education, but not the schools (e.g., the profile of 

teachers). We estimate that about 50%-60% of educational inequalities are due efforts and 

about 40%-45% can be attributed to school-effect. Then, we estimate that between 10% and 

15% of the inequality of notes is under control of educational policies set by central agencies, 

but are beyond the direct control of the school principals. The methodology allows us to 

consider the efforts as endogenous, i.e., influenced by circumstances. Thus, we are able to 

estimate the extent to which the actions of managers can interact with the circumstances and 

therefore minimize their impact on educational inequalities. Our estimates indicate that 

between 10% and 23% of inequalities of notes due to student profile can be influenced by 

educational policies. 

Key-words: School management, educational inequality, teacher’s pay. 
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Capítulo 01: O impacto de práticas de gestão escolar sobre o 

aprendizado: evidências de escolas públicas estaduais de São Paulo 

 
Resumo 

Este estudo avalia o impacto causal de um programa piloto de gestão escolar sobre resultados 
educacionais em escolas públicas estaduais paulistas, estimado a partir de técnicas de 
regressões com descontinuidade. Os resultados mostram que a combinação de 
monitoramento, fixação de metas e esquemas de incentivos apresenta impactos positivos 
sobre as notas de matemática na 8ª série, principalmente sobre os alunos com maiores 
dificuldades de aprendizado. Não há impactos estatisticamente significantes sobre língua 
portuguesa. Ainda foram investigados os possíveis mecanismos que explicam estes resultados. 
Eles não parecem estar associados à seleção de alunos, professores ou gestores e nem a 
investimentos em infraestrutura, mas encontra-se evidências de mudanças em práticas 
pedagógicas e gerenciais nas escolas participantes do programa. 

 
Abstract 

This study examines the causal impacts of a school management program on educational 
outcomes in São Paulo/Brazil, estimated with the use of a fuzzy regression discontinuity 
design. I conclude that specific management practices such as performance monitoring, 
targets setting and incentive schemes have significant positive impacts on 8th-graders' math 
scores, especially on low performance students. I was unable to obtain similar results for 
language. I further investigated whether these results were associated with student or staff 
selection and infrastructure investments or whether they were actually driven by changes to 
pedagogical and managerial practices. My findings suggest that the latter explanation is more 
plausible. 
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1.1. Introdução 

 

Há muitos anos, os economistas têm trabalhado para entender por que os resultados 
educacionais são persistentemente insatisfatórios, especialmente nos países em 
desenvolvimento. O Brasil, por exemplo, é colocado entre os últimos países nos rankings do 
PISA, apesar do alto investimento em educação. A literatura tem focado na investigação de 
insumos ou fatores intra-escolares que impactem a aprendizagem, na tentativa de identificar 
políticas públicas eficazes que possam ser implantadas em larga escala. O conhecimento e 
experiência do professor estão entre os poucos insumos que afetam o desempenho dos alunos 
(Cantrell, Fullerton, Kane, e Staiger, 2008; Clotfelter, Ladd, & Vigdor, 2007; Rivkin, Hanushek, e 
Kain, de 2005; Rockoff, 2004). No entanto, mesmo as escolas homogêneas em termos do 
background dos alunos e de seus insumos escolares mais eficazes apresentam grandes 
discrepâncias em proficiência. 

De acordo com a abordagem da função de produção educacional, assume-se que a 
tecnologia por trás da ‘produção’ de educação é relativamente rígida (Hanushek, 1979). Então, 
as grandes diferenças de resultados entre as escolas com os mesmos insumos poderiam ser 
explicadas por variações nas práticas de gestão, ou seja, na eficiência da alocação destes 
insumos. Neste artigo, fornecemos evidência empírica para sustentar essa hipótese, avaliando 
o impacto de um programa piloto que introduziu ferramentas de gestão em escolas públicas 
de São Paulo. 

A teoria de organização industrial prevê que a distribuição do talento dos gestores das 
firmas está diretamente relacionada com a distribuição do tamanho das plantas e que a forma 
como essa relação se dá está associada com o efeito da tecnologia gerencial na produtividade 
dos insumos (Lucas, 1978; Manne, 1965). Na literatura empírica, é possível identificar uma 
forte associação entre práticas de gestão e alta produtividade, rentabilidade, crescimento e 
sobrevivência da empresa (Bloom & Van Reenen, 2007; Cappelli e Neumark, 2001; Ichniowski, 
Shaw, & Prennushi, 1997). 

No entanto, o termo ‘gestão’ é um tanto amplo e engloba desde procedimentos 
padronizados para controle de processos de produção até a liderança e carisma dos gestores. 
Esta complexidade dificulta a definição, medição e análise de como a administração pode 
afetar os resultados de uma empresa. Por esta razão, a literatura discute se é possível 
identificar práticas de gestão que podem ser universalizadas entre as empresas e indústrias ou 
se a eficácia das ações de gestão depende da especificidade de cada organização ou do 
ambiente em que cada mercado em particular opera. 

Estudos recentes têm chamado a atenção para um conjunto de práticas de gestão 
específicas, que compreendem três elementos: monitoramento, definiçao de metas e 
incentivos. Bloom, Genakos, Sadun e van Reenen (2012) apresentam dados de uma pesquisa 
com mais de 10.000 organizações em vinte países. Usando uma ferramenta de avaliação que 
considera as várias práticas-chave de gerenciamento, os autores criaram uma pontuação para 
classificar as empresas de acordo com a qualidade da gestão. 

De acordo com a metodologia desses autores, é possível definir uma organização mal 
gerida como aquela que "não consegue monitorar o desempenho, não tem metas claras, 
baseia a remuneração e a progressão de carreira no tempo de serviço do funcionário e não 
possuem  sistemas para lidar com funcionários com fraco desempenho." Em contraste, uma 
organização bem gerenciada é definida como aquela que "monitora continuamente o 
desempenho e tenta melhorar seus processos, estabelece metas objetivas e rigorosas e tem 
um sistema de recompensa para os funcionários de alto desempenho e correção de 
funcionários de baixo desempenho." Os autores mostram que a presença das chamadas 
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"práticas modernas de gestão" está fortemente correlacionada com o desempenho das 
empresas em diferentes indústrias e países. A adoção dessas práticas específicas também 
exerce um impacto positivo sobre a produtividade das empresas indianas em certas indústrias. 

As principais conclusões deste e outros trabalhos dos mesmos autores dão origem a 
alguns fatos estilizados sobre o que seria uma organização bem gerida. Aplicando esses fatos 
às características dos sistemas de ensino, podemos supor que as escolas públicas são mal 
geridas por várias razões. Primeiro, as organizações públicas têm práticas de gestão piores do 
que as observadas no setor privado. A alta rigidez nos contratos de trabalho, manifestando-se 
como dificuldade de contratação e demissão, bem como de mudança de salários e jornada, 
também está associada a piores práticas de gestão, especialmente no que diz respeito à falta 
de monitoramento. Este ambiente institucional se aplica aos sistemas de ensino públicos em 
que há uma elevada estabilidade de carreira e forte sindicalização e onde as leis trabalhistas 
são difíceis de mudar. 

A formação acadêmica do administrador também está associada com a qualidade da 
gestão: treinamentos que forneçam elementos básicos de administração podem melhorar a 
gestão. Além disso, gestores de alto escalão são formados em excelentes escolas de negócios. 
Esta é outra característica desfavorável de gestão escolar, uma vez que os diretores das 
escolas geralmente têm formaçao pedagógica (e não administrativa) e os cursos de pedagogia 
não incluem tópicos de gestão em seus currículos. 

Além disso, um maior grau de concorrência no mercado pressiona as organizações por 
maior eficiência e, por isso, está associado a melhores práticas de gestão. Porém, escolas 
públicas enfrentam baixa concorrência, pois a existência de regras de alocação de alunos (por 
exemplo, por critérios geográficos) geralmente impede os estudantes de escolher a escola 
onde vão estudar. Além disso, por conta de o serviço ser gratuito, há menos pressão para 
alcançar a qualidade. Finalmente, a gestão das empresas nos países em desenvolvimento é 
geralmente inferior em qualidade. Juntos, esses fatores ressaltam a importância desta questão 
no desenho de políticas para melhorar a qualidade da educação nesses países. 

A literatura empírica em Economia e Educação fornece algumas evidências indiretas de 
que elementos da gestão escolar estão associados a resultados educacionais. Hoxby (1996) 
mostra que o ambiente institucional da educação pública - caracterizada pela força dos 
sindicatos de professores - confere poder de mercado para as escolas públicas. Este poder, por 
sua vez, aumenta a quantidade de insumos das escola, mas reduz a sua produtividade. Há 
também evidências de que as escolas poderiam melhorar o desempenho dos alunos se eles 
pudessem alocar seus recursos (professores, funcionários de apoio e materiais) de forma mais 
produtiva (Haelermans, De Witte & Blank, 2012). 

O perfil do gestor escolar e a forma como ele é nomeado para o cargo também estão 
relacionados com a aprendizagem dos alunos. A experiência do diretor em gestão escolar tem 
impacto positivo sobre as notas (Beteille, Kalogrides, & Loeb, 2011). A rotatividade do diretor 
também está relacionada com o desempenho dos alunos: escolas de baixo desempenho tem 
maior rotatividade de seus diretores e o desempenho tende a cair quando o diretor sai da 
escola (Miller, 2013). Escolas onde os diretores são escolhidos pelos pais e professores ou por 
um processo de seleção tem um desempenho médio superior às escolas em que os diretores 
são nomeados pela administração da rede escolar (Barros & Mendonça, 1997). 

Estudos demonstram que os estudantes podem se beneficiar quando existe 
concorrência entre as escolas públicas, gerada por políticas que permitem a escolha das 
escolas pelos alunos e/ou pais (Winters, 2012). A competição influencia a escolha dos pais por 
institutições de alto desempenho, seja através da possibilidade direta de mudar de escola 
(Hastings & Weinstein, 2007) ou através da concessão de vouchers que podem ser usados para 
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a matrícula em escolas públicas ou privadas (Angrist, Bettinger, & Kremer, 2006; Chakrabarti, 
2008; Lamarche, 2008; Rouse, Hannaway, Goldhaber, & Figlio, 2013). 

Por outro lado, os efeitos de charter schools – que são escolas financiadas por recursos 
públicos, mas geridas por associações privadas ou organizações sociais – sobre a sua eficiência 
relativa e sobre o desempenho dos alunos são inconclusivos (Booker, Gilpatric, Gronberg, e 
Jansen, 2007, 2008; Davis & Raymond, 2012; Dobbie & Fryer, 2011; Gronberg, Jansen, & 
Taylor, 2012; Hoxby & Murarka, 2009; Toma & Zimmer, 2012; Zimmer, Gill, Booker, Lavertu, & 
Witte, 2012). Além disso, sistemas de monitoramento e de recompensas ou punições ligados 
ao desempenho também tem impactos inconclusivos sobre o comportamento da equipe 
escolar e o aprendizagem dos estudante (Ladd, 2001; Sims, 2013). 

Apesar desses resultados, não há evidências diretas dos efeitos de alterações nas 
práticas de gestão de escolas públicas sobre resultados educacionais. Este trabalho contribui 
para a literatura, avaliando o impacto causal de um programa de gestão escolar implementado 
em escolas públicas de São Paulo. Em um ambiente de hard accountability, que combina 
monitoramento, metas de desempenho e bônus por resultados, o programa introduz um novo 
modelo de gestão educacional em escolas com baixo desempenho. Implantado em 2008, o 
programa inclui a formação administrativa para os gestores escolares, o desenvolvimento de 
diagnósticos, monitoramento e metas para indicadores relacionados com a aprendizagem 
(como o cumprimento do currículo escolar e o absenteísmo de professores) e no 
desenvolvimento de planos de ação específicos para resolver problemas e atingir as metas de 
curto prazo. 

Para estimar o impacto do programa sobre o desempenho dos alunos da 8ª série, este 
estudo utiliza a regra estabalecida pela Secretaria de Educação de São Paulo para a seleção ao 
programa: apenas escolas elencadas entre as 5% piores no IDESP em alguma das séries 
avaliadas participam do programa. A base de dados disponível ainda permite-nos aprofundar a 
análise, investigando se o impacto do programa está relacionado com a seleção de estudantes 
ou da equipe escolar, com o investimento em insumos escolares ou com mudanças nas 
práticas pedagógicas e adminsistrativas. 

Os resultados indicam que a adoção destas práticas de gestão tem impacto positivo e 
significativo sobre as notas de matemática. Estes efeitos positivos são observados 
principalmente em alunos com maiores dificuldades de aprendizagem. A magnitude deste 
impacto (seis pontos na escala de proficiência) é equivalente a elevar a média de 
aprendizagem dos alunos em quase 40%. O programa não teve efeito sobre o desempenho 
dos alunos em língua portuguesa. Estes resultados não aprecem estar associados à seleção de 
melhores alunos ou à atração de melhores professores e administradores para as escolas 
tratadas, nem a investimentos infraestrutura das escolas. 

Por outro lado, embora encontremos evidências de que as escolas tratadas 
apresentaram pequenas mudanças nas práticas pedagógicas, argumentamos que os meios 
pelos quais o programa melhora a aprendizagem estão relacionados a mudanças 
administrativas básicas. Nós encontramos diferenças importantes entre as escolas tratadas e 
não tratadas com relação ao envolvimento da equipe de gestão no desenvolvimento de 
planejamento escolar, ao conhecimento dos indicadores educacionais, ao compartilhamento 
dos indicadores de desempenho entre os professores e os pais e o uso de avaliações e metas 
para a gestão do currículo e do trabalho dos professores. 

Este artigo está organizado da seguinte forma. A seção 1.2 traz informações sobre a 
estrutura administrativa e o sistema de accountability em São Paulo. A seção 1.3 descreve os 
detalhes do programa. Os dados e a estratégia de identificação são discutidos nas seções 1.4 e 
1.5. Os resultados são analisados na Seção 1.6 e considerações finais são apresentadas na 
seção 1.7. 
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1.2. Background institucional: sistema de accountability em São Paulo 

 

São Paulo é o estado mais rico e mais populoso do Brasil. Tem o mais extenso sistema de 
educação pública no país, com 4,5 milhões de alunos matriculados no ensino fundamental e 
médio e 230 mil professores. A estrutura administrativa é composta pela Secretaria de 
Educação (SEE), 91 diretorias de ensino e 5.828 escolas. Estes números referem-se à rede 
estadual, que é responsável por 75% das matrículas no segundo ciclo do ensino fundamental e 
97% das matrículas no ensino médio público. Os municípios também têm seus próprios 
sistemas de ensino e concentram 98% dos estabelecimentos de educação infantil disponíveis e 
70% das escolas do primeiro ciclo do ensino fundamental na esfera pública. 

A SEE é responsável pela definição do currículo e do conteúdo pedagógico obrigatório 
exigido em cada série. Ela também planeja e implementa ações específicas e programas 
educacionais, como programas de alfabetização, que oferecem aulas adicionais para os alunos 
de baixo desempenho ao longo do ano escolar. Além disso, a SEE é responsável pela definição 
de critérios para a contratação de professores e pessoal da equipe escolar, concursos públicos 
e outros processos seletivos. 

 As diretorias de ensino proporcionam apoio educacional e administrativo para as escolas 
na implementação de políticas designadas pela SEE, alocação de alunos e professores nas 
escolas, distribuição de materiais, merenda e transporte escolar, orientação e 
acompanhamento do cumprimento de coletas de dados obrigatórias (como o Censo Escolar), 
organização da aplicação de testes de proficiência e coleta de dados funcionais dos 
professores e funcionários, para efeitos de controle de presenças, pagamentos e 
aposentadoria. 

 Os supervisores de ensino operam em cada diretoria de ensino (um para cada cinco 
escolas). Eles são responsáveis por visitar as escolas, participar de reuniões pedagógicas, 
monitorar indicadores de desempenho dos alunos, coordenar as atividades de formação de 
professores, de combate à violência intra-escolar, de realização de campanhas de vacinação e 
de saúde e apoiar programas escolares. 

 Já os diretores de escolas são responsáveis pela alocação de turmas e professores, 
gestão de recursos humanos e financeiros e pela implementação de programas de educação 
governamentais. Há também um coordenador pedagógico para cada ciclo, em cada escola. 
Este profissional partilha com o diretor a responsabilidade para a elaboração do plano 
pedagógico e do calendário escolar, organização de reuniões e realização de atividades 
curriculares. 

 Os supervisores, diretores e coordenadores pedagógicos não seguem normas de gestão 
pré-estabelecidas para gerir e monitorar as atividades escolares ou sobre como medir e avaliar 
o desempenho dos alunos. A chamada “cultura de avaliação" ainda não está bem estabelecida 
nas escolas públicas do Estado. Só em 2007, o governo criou um sistema de accountability 
composto por um exame externo (SARESP), um índice de qualidade para escolas (IDESP), um 
sistema de divulgação pública dos resultados e um bônus baseado no desempenho. 

 O SARESP (Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar de São Paulo) é um exame 
padronizado, com escala de 0 a 500, aplicado a todos os alunos da 2ª, 4ª, 6ª e 8ª séries do 
ensino fundamental e do 3º ano do ensino médio. As disciplinas de língua portuguesa e 
matemática são avaliadas a cada ano, e as ciências naturais (física, química e biologia) e 
ciências humanas (história e geografia) são avaliadas em anos alternados. 

 A medida da qualidade da escola – IDESP (Índice de Desenvolvimento da Educação do 
Estado de São Paulo) – é um índice em escala de 0 a 10. Para cada nível de ensino, o indicador 
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é calculado a partir das taxas médias de aprovação e da distribuição dos alunos nos níveis de 
proficiência: abaixo básico, básico, adequado e avançado. Esses níveis são definidos por faixas 
de pontuação do SARESP e baseiam-se nas expectativas de aprendizagem para cada série. 

 Os alunos nos níveis abaixo do básico e básico demonstram domínio insuficiente do 
conteúdo ou desempenho abaixo do esperado para as séries que frequentam. Isso 
corresponde a um atraso de ano ou de seis meses no aprendizado, respectivamente. Os alunos 
nos níveis adequado e avançado não apresentam lacunas de aprendizado e demonstram o 
domínio completo na discplina. 

 Com base no IDESP 2007, a SEE estabeleceu um plano de metas anuais específicas para 
cada escola e série para o período entre 2008 e 2030. No final de 2030, prevê-se que as escolas 
atinjam desempenho no IDESP comparável aos resultados observados em 2005 nos países da 
OCDE. Em média, 20% dos alunos alcançaram nível adequado ou avançado em 2007. A meta 
estabelecida para 2030 exige essa proporção aumente para 80%. 

 Como as metas anuais são baseadas no IDESP de 2007, escolas diferentes devem 
exercer níveis de esforço distintos para alcançar seus objetivos de longo prazo. Dada a forma 
como IDESP é calculado, o objetivo é promover a melhoria da aprendizagem, sem aumentar as 
taxas de reprovação e de abandono. Em outras palavras, comportamentos de gaming the 
system, como reprovação de alunos com performances inferiores, deve ser desencorajado. 
Todos os anos, os resultados do SARESP e do IDESP e as metas para o ano seguinte são 
publicados em um boletim disponível para a equipe de gestão da escola, professores, pais e 
estudantes (Figura A1.1). 

 O cumprimento das metas IDESP é a base para o cálculo do bônus. Se uma escola atende 
ou excede as suas metas em todas as séries, o supervisor, o diretor, os professores e outros 
funcionários da escola recebem o equivalente a 2,4 salários mensais como bônus. Se a escola 
melhora, mas não o suficiente para atingir as metas anuais do IDESP, o valor do bônus é 
proporcional ao progresso alcançado, o que significa que, enquanto a escola mostrar alguma 
melhora, sua equipe receberá um bônus. Em 2008, mais de 700 milhões de reais foram 
alocados para o pagamento de bônus a mais de 195 mil funcionários. 

 Como IDESP compreende uma medida objetiva de aprendizagem dos alunos e do tempo 
que levam para completar seus estudos, a SEE espera que ele se torne o principal parâmetro 
de qualidade da escola para avaliação de pais e alunos e a principal ferramenta de gestão das 
escolas e das políticas educacionais no Estado. 
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1.3.  O Programa de gestão escolar por resultados 

  

 A divulgação dos resultados do IDESP de 2007 revelou a má qualidade do ensino público 
em São Paulo e uma grande heterogeneidade entre as escolas. Por exemplo, na 8ª série do 
ensino fundamental, 30% dos alunos atingiram níveis adequado e avançado de proficiência em 
língua portuguesa, enquanto que em matemática, a proporção era de apenas 6%. Entre as 
escolas até o 5º percentil da distribuição, 73% dos alunos tinham nível de proficiência abaixo 
do básico em matemática. 

 Para dar suporte à implementação das metas do IDESP nas escolas, a SEE desenvolveu 
um programa de apoio às escolas de baixo desempenho, conhecido como o Programa de 
Gestão Escolar por Resultados (PGER)1. Em 2008, o PGER foi implementado como um 
programa-piloto para melhorar a gestão escolar, com prioridade para as escolas com piores 
resultados educacionais. Assim, o critério de elegibilidade foi baseado em uma regra arbitrária: 
todas as escolas nos primeiros 5% da distribuição do IDESP 2007, em cada nível de ensino, 
foram selecionadas para o programa. 

 Um total de 379 escolas foram incluídas no PGER. Delas, 184 escolas (48,5%) ofereciam 
1ª a 4ª séries do ensino fundamental, 343 escolas (90,5%) ofereciam 5ª a 8ª séries, e 302 
escolas (79,7%), ofereciam ensino médio. A regra de seleção do programa requeria que cada 
escola participante estivesse entre as 5% piores na distribuição do IDESP em alguma série 
avaliada, mas não necessariamente em todas elas. De fato, entre as escolas participantes, 102 
(26,9%) foram incluídas devido às suas performances baixas na 4ª série, enquanto que os maus 
resultados na 8ª série do ensino fundamental e do 3º ano do ensino médio foram responsáveis 
pela inclusão de 184 escolas (48,5%) e 167 escolas (44,1%), respectivamente. 

 A principal ação do programa foi a introdução de um modelo de gestão em cada escola, 
com foco na melhoria da aprendizagem. As atividades do programa pode ser divididas em três 
etapas: a) formação b) planejamento estratégico e definição de metas e c) gestão por 
resultados. 

 A fase de treinamento consistiu em um curso sobre gestão escolar para diretores e 
coordenadores pedagógicos, dedicado a discutir os critérios de boa gestão escolar. O curso 
começou com uma reunião de dois dias. No primeiro dia, diretores e coordenadores assistiram 
a uma palestra sobre a importância do monitoramento do desempenho acadêmico e como 
medi-la objetivamente através de testes de proficiência padronizados e indicadores, incluindo 
as medidas de aprendizagem e fluxo escolar. O objetivo foi sensibilizar esses profissionais para 
a importância de ter metas escolares claras e para a priorização da proficiência e do fluxo 
escolar. 

 No segundo dia, os gestores receberam treinamento para ajudá-los a entender como os 
testes do SARESP são preparados e quais são os pontos do currículo incluídos nos exames em 
cada série e disciplina. O treinamento também ensinou como o IDESP é calculado, como 
interpretar as informações contidas nos boletins de desempenho do SARESP e do IDESP e, por 
fim, como o pagamento de bônus é calculado com base no cumprimento das metas escolares. 
Diretores e coordenadores analisaram os dados do boletim de suas escolas e seus 
desempenhos em comparação com outras escolas do distrito, do município e do Estado, com o 
apoio técnico de especialistas da SEE. 

 O resto do curso incluiu módulos de ensino à distância dedicados a discutir: como definir 
indicadores e quantificar metas, como compartilhar resultados e metas com a equipe da escola 

                                                           
1
 Este programa piloto não recebeu nome oficial na ocasião de sua implantação. Depois da expansão e modificações 

no programa, ele passou a se chamar Plano de Ação Participativo. 
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e como definir e delegar responsabilidades e criar ferramentas de monitoramento de 
indicadores e mecanismos para corrigir os problemas. 

 As atividades da segunda etapa foram desenvolvidas pelo diretor e coordenador 
pedagógico sob a orientação de um especialista da SEE. O planejamento estratégico consistiu 
na elaboração de um relatório de diagnóstico da escola, que considerou vários indicadores nas 
seguintes dimensões: infraestrutura, comunicação, equipamentos e materiais de ensino, 
práticas de ensino obrigatórias e adequação do currículo, exposição professor-aluno, contexto 
escolar e outros recursos escolares. Os indicadores foram estabelecidos a partir de dados 
quantitativos pré-existentes ou a partir das percepções dos diretores e coordenadores 
pedagógicos. 

 A análise desse diagnóstico foi utilizada para identificar os fatores que supostamente 
influenciam o desempenho dos alunos (proficiência e fluxo escolar) e para preparar o Projeto 
Político-Pegadogógico (PPP) de 2008. O PPP é o documento oficial de planejamento, que 
orienta todas as atividades do ano letivo. Sua elaboração é obrigatória para todas as escolas 
estaduais de São Paulo. Embora os supervisores de ensino recebam os PPPs das escolas sob 
sua responsabilidade, não há uma prática bem definida de avaliação destes documentos ou de 
imposição de sanções quando as escolas não cumprem os objetivos propostos. Também não 
há um modelo padrão a ser seguido na sua preparação. Portanto, esses documentos variam 
muito em forma e conteúdo. É comum encontrar nesses textos a intenção de implantar 
objetivos abstratos, como "promover a cidadania ou aumentar a auto-estima" dos alunos, e 
até inviáveis , como "acabar com o abandono escolar" ou "promover a equidade de 
aprendizado entre todos os alunos". 

 Um guia de preparação do PPP foi desenvolvido para as escolas participantes PGER. Essa 
etapa foi conhecida como ‘estabelecimento de metas’. A ideia era que, para alcançar as metas 
do IDESP (o objetivo final), cada escola deveria estabelecer metas objetivas e atingíveis para os 
indicadores relacionados direta ou indiretamente com o desempenho dos estudantes (metas 
intermediárias). O PPP deveria incluir também "planos de ação" para as atividades/atitudes 
necessárias para atender as metas intermédiárias para cada indicador até o final de 2008. Por 
exemplo, se a taxa média de absentismo discente em 2007 foi de 15%, a escola poderia definir 
uma meta para reduzi-lo para 5% em um ano. Uma atividade relacionada com a consecução 
deste objetivo poderia ser comunicar as ausências dos alunos mensalmente para os pais e/ou 
entrar em contato com os pais para averiguar a razão das faltas. 

 A fase de gestão por resultados consistiu no acompanhamento desses indicadores, com 
base na comparação entre o indicador observado e a meta estabelecida em um determinado 
período de tempo. O percentual de alcance/desvio da meta de cada indicador informa sobre o 
andamento do cumprimento da meta e é dividio em três níveis: satisfatório, de atenção e 
crítico. Os indicadores dos níveis "crítico" e "de atenção" indicam a necessidade de medidas 
corretivas e/ou mudanças nas ações planejadas. Os indicadores são monitorados diariamente, 
semanalmente ou mensalmente, dependendo da sua natureza . Em reuniões administrativas, 
os relatórios de acompanhamento de indicadores tornaram-se os principais instrumentos de 
tomada de decisão (Figura A1.2). No final do programa, a equipe de gestão da escola (diretor e 
coordenador pedagógico) e o técnico da SEE alocado para ajudá-los prepararam um 
documento descrevendo as atividades realizadas durante o ano e as alterações na gestão da 
escola. Isso foi feito para registrar as melhores práticas consideradas fundamentais para o 
cumprimento dos objetivos do PPP. 

 Num cenário de hard accountability que inclui o monitoramento de medidas de 
desempenho educacional e um sistema de bonificação por cumprimento de metas, o PGER 
introduziu nas escolas ferramentas para o acompanhamento e a definição de metas para 
indicadores de processos relacionados a resultados de aprendizagem. Juntos, esses elementos 
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constituem as três bases das práticas modernas de gestão. No entanto, por que deveríamos 
esperar que esta intervenção afete a aprendizagem? Uma explicação razoável é que as 
políticas que fornecem informações sobre os incentivos podem tornar os indivíduos mais aptos 
a fazer melhores escolhas (Bettinger, longas, Oreopoulos, e Sanbonmatsu de 2012; Chetty & 
Saez, 2009; Duflo, Ventania, Liebman, Orszag, e Saez, 2006 ; Liebman & Lüttmer de 2011). 

 Fornecer informações sobre a metodologia de cálculo do IDESP junto com ferramentas 
básicas de monitoramento de indicadores pode, portanto, gerar os incentivos necessários para 
melhorar a performance dos diretores na alocação de recursos e/ou aumentar a produtividade 
dos insumos relacionados com o desempenho educacional. Por exemplo, se o monitoramento 
das metas intermediárias indicar atrasos no cumprimento do currículo seguido pelo exame do 
SARESP, os diretores podem intensificar a supervisão dos professores ausentes, mesmo que 
esta atividade seja custosa para ele e não esteja diretamente ligada com o recebimento do 
bônus. 
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1.4. Dados 

  

Os dados utilizados no artigo são obtidos a partir de duas fontes: microdados SARESP e 
Censo Escolar. A SEE aplica o SARESP anualmente desde 2007, e o exame abrange todas as 
escolas públicas estaduais de São Paulo. Os resultados dos testes de proficiência em língua 
portuguesa e matemática estão disponíveis para cada aluno da 4ª e 8ª séries do ensino 
fundamental e da 3ª série do ensino médio. Além disso, ele contém: a) dados do background 
dos alunos, seu status socioeconômico e suas atitudes sobre educação e trabalho e b) dados 
funcionais e sócio-econômicos dos funcionários das escolas, sobre suas atividades 
profissionais, rotinas de gestão escolar, práticas pedagógicas e opiniões sobre o clima escolar e 
as relações interpessoais. 

O Censo Escolar é um levantamento anual realizado pelo Ministério da Educação desde 
1995, que engloba todas as escolas públicas e privadas do país. O Censo contém informações 
detalhadas a nível da escola sobre local, instalações, infraestrutura e recursos pedagógicos, 
modalidades e níveis de ensino oferecidos e acesso aos programas educacionais do governo. 
Ele também possui uma coleção de dados demográficos dos alunos e professores e 
informações profissionais e sobre a formação acadêmica dos professores. 

Como medida de desempenho do estudante, nós usamos as pontuações dos exames de 
língua portuguesa e matemática do SARESP 2007 e 2008 e as posições dos alunos nos níveis de 
proficiência: abaixo do básico, básico, adequado e avançado. Os questionários do SARESP e os 
dados do Censo Escolar foram utilizados para investigar os mecanismos por meio dos quais o 
programa pode atuar. Nós avaliamos o impacto do programa sobre o aprendizado dos alunos 
da 8ª série do ensino fundamental. 
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1.5. Estratégia de identificação 

  

 Nossa abordagem empírica explora regra de seleção do PGER, segundo a qual todas as 
escolas com pelo menos uma série entre 5% piores no IDESP participaram do programa. A 
participação no PGER está fortemente associada com o mau desempenho das escolas, de 
modo que a mera comparação entre as escolas tratadas e não tratadas não nos permite 
identificar o impacto causal do programa. Nesse sentido, a descontinuidade gerada pela regra 
de atribuição constitui uma valiosa fonte de variação exógena na probabilidade de participar 
do programa. 

 A regra estabelece que uma escola é tratada se o desempenho de alguma das séries está 
abaixo de um cutoff, por isso, se uma escola está entre as 5% piores no IDESP da 4ª série, ela é 
elegível ao programa, mesmo que seu desempenho na 8ª série ou no 3º ano do ensino médio 
não a coloque entre as piores escolas do Estado. Como resultado, pode-se esperar que 
algumas escolas que não estão entre as 5% piores na 8ª série, por exemplo, participem do 
programa devido ao seu mau desempenho em outra etapa da escolarização. Nesse sentido, a 
regra faz com que a probabilidade de participação no PGER caia rapidamente, mas não de 
maneira sharp, quando cruzamos o cutoff (Figura 01). 

 Pode-se ver que, mesmo quando uma série não cumpre os critérios de elegibilidade, ela 
ainda está entre as de pior performance: como a Figura 02 mostra, a maioria das escolas 
abaixo do percentil 5 da distribuição IDESP 2007 da 8ª série estão abaixo 30º-40º percentil da 
distribuição IDESP 2007 da 4ª série do ensino fundamental e da 3ª série do ensino médio. 

 Formalmente, seja   uma característica pré-tratamento contínua (o IDESP 2007, neste 
caso) e seja o ponto de corte de elegibilidade    ̅ (no nosso caso, o IDESP que define o 
ponte de corte para a 8ª série equivale a 1,45). A regra do PGER implica que existe uma 
descontinuidade na probabilidade de participação (   ) no ponto de corte: 

 

    ̅          [   |   ̅]      ̅          [   |   ̅]     [    ]  

 

 Além disso, como todas as escolas elegíveis foram tratadas e parte das não-elegíveis  na 
8ª série também participou do programa, é simples ver que     ̅          [   |   ̅]    

and     ̅          [   |   ̅]   . 

 Este tipo de desenho é conhecido como partially fuzzy RDD (Battistin & Rettore, 2008). 
Ele permite identificar o efeito causal do PGER adotando IDESP como uma variável 
instrumental para a participação no programa. Mais especificamente, é possível recuperar o 
impacto médio para os indivíduos na margem do cutoff estimando o seguinte parâmetro: 

 

  
 [ |       ]  [ |       ]

    [   |       ]
 , 

 
onde   é a variável de resultado observado. Este parâmetro pode ser obtido executando um 
modelo 2SLS, tendo   como uma variável instrumental, para amostras suficientemente perto 
do ponto de corte: 
 
 [   |       ]          (  )      
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  [    ]   (  )     , 

 
onde   ( ) e   ( ) são funções flexíveis do IDESP 2007. 
 
 As principais hipóteses de identificação são: i)  [  | ], onde    é um resultado 
potencial, é uma função contínua em     ̅ , de modo que, na vizinhança do cutoff as escolas 
não elegíveis são contrafactuais válidos para o as elegíveis , ii) no ponto de corte, o programa é 
atribuído aleatoriamente, o que corresponde à restrição exclusão usual para variáveis 
instrumentais2. Essas suposições são essencialmente não testáveis porque envolvem 
resultados potenciais, que não são observados para a amostra total. Mesmo assim, a próxima 
seção traz alguns testes que tentam reivindicar sua validade. 
 Os resultados são medidas de aprendizagem dos alunos dadas pela pontuação do 
SARESP em língua portuguesa e matemática – médias gerais e as médias para cada nível de 
proficiência (abaixo do básico, básico, adequado e avançado). As regressões são estimadas 
para os alunos 8ª série. Esta escolha é justificada pelo fato de que esta é série oferecida pela 
maioria das escolas incluídas no programa (90,5%). Os modelos de benchmark consideram a 
amostra de turmas de 8ª série localizadas entre o 3º e 8º percentis da distribuição do IDESP. 
Os erros-padrão são calculados usando a correção por clusters ao nível da escola. 

 É importante notar que o efeito causal estimado é válido apenas localmente. Além disso, 
esta estratégia recupera o efeito do tratamento médio do PGER para as escolas não elegíveis 
que foram compelidas para participar do programa (escolas compliers), que é sutilmente 
diferente dos resultados de um fuzzy RDD padrão ( Battistin & Rettore , 2008). 
 Embora não se possa reivindicar a validade externa dos resultados, o perfil das escolas 
para as quais as estimativas são válidas fornece uma análise interessante: são escolas que 
atendem alunos com background familiar desfavorável. No Brasil como um todo, 37% de todas 
as escolas públicas tem desempenho semelhante ao das escolas tratadas com PGER3. Portanto, 
embora o impacto do programa só se aplique a escolas com alunos de baixo desempenho, ele 
deverá ser válido também para uma porção significativa de escolas públicas brasileiras. Assim, 
os resultados destes exercícios deve fornecer evidência da importância da gestão escolar para 
resultados educacionais em países em desenvolvimento. 
 Além disso, pode-se argumentar que o sucesso de um programa de gestão da escola 
como PGER pode estar interagindo com o sistema de hard accountability. Por exemplo, o 
envolvimento do diretor e coordenador com a implementação do programa e para o 
desenvolvimento eficaz das suas atividades poderiam ser (positivamente) correlacionados com 
a expectativa de divulgação de desempenho ou recebimento de bônus. Se este for o caso, o 
parâmetro identificado corresponde ao efeito causal do PGER sobre a proficiência, condicional 
à presença de um sistema de hard accountability. 

  

                                                           
2
 É importante ressaltar que, diferentemente do fuzzy RDD comum, este design específico não requer a hipótese de 

monotonicidade (Battistin & Rettore, 2008). 
3
 Percentual de escolas no Brasil com nota média menor ou igual a 242 em língua portuguesa e 231 em matemática para a 8ª série 

do ensino fundamental na Prova Brasil 2007. Estas pontuações representam as notas mais altas atingidas pelas escolas do PGER 
em 2007, correspondente ao 95o percentil da distribuição das notas deste grupo. 



13 
 

1.6. Resultados e discussão 

 

1.6.1. Teste de validade 

 

Em comparação com demais escolas do Estado, as que participam do PGER atendem 
estudantes com background socioeconômico desfavorável: nestas escolas há maior proporção 
de não-brancos, estudantes pobres, com pais menos escolarizados. Além disso, as escolas 
participantes são maiores, com mais alunos por turma e uma menor disponibilidade de 
recursos. Estas escolas também têm diretores e coordenadores menos experientes (Tabela 
A1.1). 

Por conta dessas diferenças, testes de validade foram conduzidos para avaliar a 
credibilidade da estratégia de RDD. Entre as escolas localizadas entre os percentis 3 e 8 da 
distribuição, não se encontram diferenças nas características pré-tratamento ligadas ao 
desempenho do aluno – background familiar e educacional, formação e experiência dos 
professores, coordenadores pedagógicos e diretores e infraestrutura e recursos das escolas. 
Também não foram observadas diferenças significativas nas pontuações médias em língua 
portuguesa e matemática entre as escolas tratadas e não tratadas na amostra que inclui as 
escolas em torno do ponto de corte (Tabela A1.2). Isto não é surpreendente, pois a seleção de 
uma escola para o tratamento depende intrinsecamente do desempenho do aluno. No 
entanto, é interessante porque sugere também que não deve have diferenças nas 
características não observáveis entre as escolas da amostra antes do tratamento, que devem 
estar incorporadas nas notas do SARESP. 

Mesmo assim, a atribuição do tratamento pode ainda ser endógena: por exemplo, 
escolas poderiam manipular a variável que determina a inclusão no programa. No caso do 
PGER, a possibilidade de manipulação não é plausível, pois o programa foi anunciado após a 
publicação dos resultados do SARESP e IDESP. No enanto, para testar formalmente esta 
hipótese, foi conduzida uma inspeção visual da distribuição do IDESP 2007 para a 8ª série do 
ensino fundamental entre os percentis 3 e 8 e realizado o teste de McCrary para a 
continuidade da densidade do IDESP 2007 para a 8ª série. Constata-se que a função de 
densidade não é descontínua no cutoff dado pelo percentil 5 (Figuras 1.3 e 1.4). Esta evidência 
aponta para a atribuição aleatória do tratamento em torno do threshold. 

 

1.6.2. Os efeitos sobre resultados educacionais 

 

Para investigar o impacto do PGER sobre os resultados educacionais dos alunos da 8ª 
série, estimaram-se as regressões partially fuzzy RDD para a amostra de escolas localizadas 
entre o 3º e 8º percentil da distribuição IDESP 2007 (três percentis abaixo e acima do ponto do 
ponto de corte). Esta amostra inclui 221 escolas e 25.151 alunos. Para avaliar o efeito do 
programa sobre o desempenho médio das escolas tratadas, estimaram-se regressões no nível 
dos estudantes para as notas obtidas nos exames do SARESP 2008 em língua portuguesa e 
matemática. As regressões também foram estimadas separadamente para as amostras de 
alunos em cada nível de proficiência (abaixo básico, básico, adequado e avançado) de acordo 
com a classificação de 2008, para investigar possíveis efeitos heterogêneos sobre os alunos em 
diferentes estágios de aprendizagem. 
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A primeira e a segunda coluna da Tabela 1.1 apresentam os coeficientes dessas 
estimativas via mínimos quadrados ordinários, que considera os alunos em todas as escolas do 
Estado de São Paulo (mais de 400.000 estudantes em mais de 3.000 escolas). Os resultados 
indicam uma correlação negativa entre a participação no programa e as notas do SARESP em 
língua portuguesa e matemática, mesmo quando covariadas são incluídas. Isso é razoável 
porque as escolas incluídas no PGER são justamente as de baixo desempenho. Essas 
correlações negativas entre o tratamento e a proficiência estimados a partir do modelo naive 
são resultado direto da regra de seleção do PGRE. Se o desempenho escolar é persistente, pelo 
menos no curto prazo, as escolas de baixa performance em 2007, permanecem notas 
relativamente menores em 2008. 

De fato, ao estimar esses modelos usando partially fuzzy RDD para estudantes de 
escolas localizadas entre os percentis 3 e 8 da distribuição do IDESP 2007, as estimativas 
pontuais do coeficiente de tratamento aumentam e, em geral, tornam-se positivas. No caso 
das notas de português, não se pode afirmar que a mudança no modelo de gestão das escolas 
introduzida pelo PGER teve qualquer impacto no desempenho, pois os coeficientes não são 
estatisticamente significantes. No caso da matemática, o programa teve um impacto positivo 
significativo ao nível de 1% de significância (coluna 3). 

Estes resultados são robustos à inclusão de covariadas, à mudanças na forma funcional 
de  (  ) (quadrático e cúbico) e na janela ao redor do cutoff (escolas entre os percentis 4 e 7 
da distribuição do IDESP 2007) (colunas 4-10), bem como a estimativas não paramétricas 
(Figuras 1.3 e 1.4). O PGER teve um impacto no desempenho de matemática de 5 a 8 pontos 
na escala de proficiência. Isto é equivalente a cerca de 0,14-0,22 desvios-padrão4 ou, em 
outras palavras, o aumento da aprendizagem anual de um estudante típico de 32%-50%5. 

Ao investigar a heterogeneidade do impacto do programa sobre os estudantes em 
diferentes estágios de aprendizagem, resultados interessantes emergem: pode-se notar que o 
programa afeta exclusivamente os alunos com maiores dificuldades acadêmicas. Isso ocorre 
porque as estimativas do coeficiente da variável que indica o tratamento são positivas e 
significativas ao nível de 1% quando se considera a sub-amostra de alunos no nível de 
proficiência abaixo do básico. No entanto, eles não são significativas para estudantes dos 
níveis básico e adequado. Por conta de os alunos das escolas tratadas estarem concentrados 
nos níveis abaixo do básico (68%) e básico (31%) de proficiência em matemática, esse 
resultado sugere que o programa priorizou alunos com maiores déficits de aprendizagem. 

Como testes de robustez, também foram estimados testes de placebo, considerando 
duas amostras de escolas com base em suas posições na distribuição IDESP 2007: aquelas 
entre os percentis 3 e 5 - todas tratadas - e aquelas entre os percentis 6 e 8 - todas não-
tratadas (Tabela 1.3). Nestas estimações, os coeficientes da dummy de tratamento não são 
estatisticamente significantes.  

As seções a seguir investigam os mecanismos por meio dos quais o PGER poderia ter 
agido para a melhoria no desempenho de matemática de alunos da 8ª série do ensino 
fundamental. 

 

 

 

                                                           
4
 Considerando o desvio-padrão das notas de matemática da 8ª série em 2007 (37 pontos). 

5
 Na escala de notas do SARESP, o aprendizado médio anual por aluno é de 0,44 desvio-padrão. 
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1.6.3. Impactos sobre seleção 

 

A seção anterior apresentou evidências de que o PGER tem um efeito causal sobre a 
proficiência dos alunos na 8ª série, especialmente entre os alunos com baixo desempenho. 
Esse impacto pode estar relacionado com o aumento de habilidades gerenciais dos 
administradores escolares, mas também pode resultar de mudanças na composição dos 
alunos, professores e funcionários da gestão escolar (diretores e coordenadores pedagógicos). 
Nesta e nas próximas seções, discutimos algumas possíveis explicações para esses resultados, 
ou seja, os mecanismos pelos quais o PGER atua para aumentar a aprendizagem dos alunos. 

A implementação de um programa para melhorar a gestão escolar pode, por exemplo, 
elevar o custo do trabalho de administração escolar, incentivando a saída de gestores e 
professores menos esforçados. Além disso, é possível que os administradores mais motivados 
se sintam desafiados a trabalhar nas escolas com um novo modelo de gestão escolar. 
Professores mais comprometidos podem preferir trabalhar nas escolas tratadas porque 
entendem que este modelo de gestão fornece insumos complementares ao seu trabalho, 
como a disposição da equipe de gestão para manter uma infraestrutura e recursos 
pedagógicos adequados para a escola e para monitorar a disciplina em sala de aula. 

Outra mudança possivelmente provocada pela implementação do programa pode ser 
uma mudança na composição do corpo discente. Os pais que estão mais preocupados com a 
educação de seus filhos e mais bem informados sobre as políticas educacionais introduzidas 
pelo governo podem encarar a implantação do PGER como uma melhoria na qualidade e 
decidir matricular seus filhos nessas escolas. Também pode haver uma interação entre todos 
estes efeitos: os gestores de alta qualidade que são atraídos para o programa podem 
selecionar os alunos com melhor background e selecionar melhores professores. 

Embora esses efeitos sejam possíveis, o contexto da alocação de pessoal e alunos de 
escolas públicas de São Paulo os tornam improváveis. Isso porque no ano letivo de 2008, a 
alocação de funcionários e alunos ocorreu antes de o programa ser anunciado. Além disso, a 
matrícula dos alunos segue estritamente os critérios geográficos: cada aluno deve ser alocado 
para a escola mais próxima de sua casa. A mobilidade da equipe de gestão de cada escola 
também é pequena: uma vez que um diretor ou coordenador são nomeados para uma escola, 
o processo de mudança durante o ano letivo é lento e burocrático6. 

A mobilidade dos professores entre as escolas de um ano para o outro é maior. Sua 
designação segue um processo de seleção com base em seu tempo de serviço: os professores 
mais antigos têm preferência na alocação de turmas e escolas, e, em última instância, os 
professores mais novos não têm escolha e são alocados nas escolas restantes. Neste processo, 
os diretores não têm autonomia para contratar ou demitir professores.  

Portanto, embora pareça improvável que o PGER tenha um efeito sobre a composição 
dos alunos, professores e funcionários da gestão escolar (diretores e coordenadores 
pedagógicos), investigamos essa possibilidade formalmente. Se uma mudança nessa 
composição fosse observada, seria de esperar que as variações nas características observáveis 
de alunos, professores e gestores entre 2007 e 2008 seriam substancialmente diferentes entre 
as escolas tratadas e não tratadas na amostra de referência. 

                                                           
6
 Este processo é chamado de remoção e deve ser solicitado diretamente pelo empregado a SEE. A autorização depende da 

disponibilidade de um outro funcionário para ocupar o cargo e a justificativa para a transferência (transferências são normalmente 
concedidas devido a mudanças na cidade de residência, mudanças no emprego do cônjuge, etc.). O tempo médio para o processo 
de remoção (entre o pedido e autorização) é de cerca de um ano. Remoção tornou-se menos atraente depois de 2007, quando a 
SEE começou a conceder benefícios salariais para os funcionários de gestão escolar que ficam por mais de três anos na mesma 
escola. 
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Após verificar que estas variáveis estavam balanceadas em 2007, basta avaliar se há 
diferenças sistemáticas destas características para as escolas da amostra em 2008. A Tabela 
1.2 mostra que não há diferenças entre os alunos de 8ª série do ensino fundamental das 
escolas tratadas e não tratadas em termos de gênero, idade, proxies de renda e educação 
materna, o que reforça a hipótese de que o programa não influenciou a seleção de melhores 
alunos para as escolas tratadas. Os resultados também evidenciam que o PGER não afetou a 
mobilidade de professores, diretores ou coordenadores. Isso porque não há diferenças 
significativas entre os funcionários da escola tratados e não tratados com relação a etnia, sexo, 
idade, experiência, estabilidade e formação acadêmica. 

 

1.6.4. Impactos sobre recursos físicos e serviços aos alunos  

 

A implementação de um programa de melhoria da gestão escolar pode afetar, 
teoricamente, a alocação de recursos físicos de uma escola. Isso pode ocorrer porque os 
indicadores de acompanhamento da infraestrutura e da adequação e uso de seus recursos 
pode revelar deficiências nessas dimensões. Se os administradores escolares consideram que 
estes insumos afetam positivamente o desempenho dos alunos, eles decidirão aumentar a 
quantidade ou a qualidade dos seus recursos físicos e serviços fornecidos aos alunos. 

Tabela 1.3 demonstra que, em 2008, não houve diferenças entre as escolas tratadas e 
não tratadas na amostra em termos de infraestrutura, tais como o acesso a serviços públicos, 
incluindo água, energia elétrica, coleta de lixo e saneamento. Da mesma forma, não foram 
observadas diferenças na disponibilidade de equipamentos (TV , DVD , vídeo e computadores), 
na alocação de espaço físico da escola (como biblioteca e laboratórios de ciência e 
informática), no tamanho da escola (número de alunos) e na disponibilidade de serviços para o 
aluno (merenda). Dado que em 2007 as escolas tratadas e não tratadas na amostra também 
não apresentaram diferenças significativas nestas dimensões, esses resultados fornecem 
evidências de que o PGER não afetou a disponibilidade de recursos físicos das escolas que 
participaram do programa. Vale ressaltar que, dada a natureza dos dados disponíveis, não se 
pode afirmar nada sobre a qualidade dos insumos. 

Estes resultados não são surpreendentes, uma vez que a decisão de investimento em 
infraestrutura das escolas públicas de São Paulo é centralizada na SEE. Todos os anos, a SEE 
produz um plano de investimento específico para cada escola, onde os projetos de 
infraestrutura são planejados junto com a compra de móveis, bens, equipamentos e materiais 
permanentes. Este plano é baseado em dados do Censo Escolar do ano anterior, que foi 
preenchido pelo diretor. Ao longo do ano, os diretores podem apresentar pedidos 
excepcionais para a compra de itens que não estão incluídos no plano de investimento, 
justificado por eventos como roubo, vandalismo, incêndio ou danos causados por desastres 
naturais. 

Cada escola também tem o seu próprio orçamento, cujos recursos vêm dos governos 
estadual e federal. Em média, cada escola recebe cerca de 30 reais por aluno ao ano, de 
acordo com o orçamento de 2008 da SEE. As decisões de alocação são feitas pelo chamado 
conselho de gestão do orçamento, que tem a presença do diretor, da associação de pais e 
professores e do corpo discente. Cerca de 90% do orçamento está alocado para gastos com 
manutenção, conservação e pequenos reparos para a escola e compra de bens de consumo. 
Assim, os administradores da escola têm pouca autonomia sobre as decisões de investimento, 
já que o volume de recursos disponíveis é pequeno. Após dedução de despesas de 
manutenção da escola, restam poucos recursos para financiar investimentos substanciais. 
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Pode-se até argumentar que os diretores interessados em aumentar o nível de 
investimento em suas escolas poderiam preencher o Censo Escolar utilizando dados 
imprecisos. Apesar desta estratégia possível, é improvável que os diretores sejam capazes de 
subestimar consideravelmente as condições físicas ou disponibilidade de recursos da escola, 
porque todos eles recebem visitas de funcionários da SEE que ajustam os planos de 
investimento. No contexto da implementação do PGER, isto parece ainda menos provável 
porque os planos de investimento das escolas para 2008 foram baseadas em dados do Censo 
Escolar de 2007, que foi preenchido antes da implementação do programa.  

Finalmente, também não encontramos evidências de que as escolas participantes do 
programa tenham mudado a duração de suas jornadas diárias ou o tamanho das turmas. 

 

1.6.5. Impactos sobre atividades pedagógicas e práticas de gestão 

 

Nas duas subseções anteriores, foram apresentadas evidências de que a introdução do 
PGER não afetou a composição dos estudantes, professores ou funcionários das escolas 
participantes. A infraestrutura das escolas tratadas também não foi significativamente alterada 
pela participação no programa. Portanto, o que deve explicar o aumento na proficiência de 
matemática dos alunos? Usamos as informações dos questionários do SARESP 2008 para 
especular sobre tais mecanismos, avaliando em que medida escolas tratadas e não tratadas 
diferem em termos de suas práticas administrativas e pedagógicas. 

Antes de descrever os resultados, é preciso enfatizar que os dados são reportados pelos 
estudantes, professores e diretores e, portanto, são medidas subjetivas dessas dimensões. 
Embora se possa argumentar que as estimativas apresentadas nestes exercícios forneçam uma 
boa proxy dos mecanismos pelos quais o PGER atua na proficiência em matemática, não somos 
capazes de determinar se essas mudanças pedagógicas e de gestão de fato causaram o 
aumento no desempenho de matemática. 

Pais e alunos fornecem informações acerca de suas opiniões sobre a escola, sobre as 
práticas de ensino dos professores, a frequência dos alunos em atividades extracurriculares e 
uso dos ambientes escolares. Pais com crianças nas escolas tratadas parecem receber mais 
informações sobre o desempenho de seus filhos. Isso pode indicar que os gestores das escolas 
do PGRE entendem e/ou apreciam a importância da família para o aprendizado e 
compartilham mais informações sobre o progresso escolar dos alunos com seus pais. Não 
houve outros impactos nem na opinião dos pais sobre como a escola lida com o absenteísmo 
dos alunos, lições de casa e reuniões de pais nem sobre o uso das instalações escolares. Os 
resultados também sugerem que os professores das escolas do PGER realizaram algumas 
mudanças em suas práticas de ensino – como propor mais atividades de produção de texto 
(professores de língua portuguesa) e atribuir mais tarefas de casa (professores de matemática) 
– e que a proporção de alunos de escolas tratadas que afirmam participar de aulas de reforço 
de matemática é maior do que nas escolas não tratadas. Isto sugere que os gestores de escolas 
tratadas procuram introduzir mudanças que devem, em princípio, afetar positivamente o 
desempenho dos alunos (Tabela 1.4). 

Os questionários preenchidos pelos coordenadores e diretores fornecem informações 
sobre o desenvolvimento e as atividades de planejamento escolar, o uso de avaliações de 
resultados dos estudantes, a opinião sobre as atividades mais realizadas pelos funcionários e 
os problemas mais graves da escola. Os resultados das regressões para coordenadores ou 
diretores (Tabela 1.5), mostram algumas mudanças interessantes na rotina de gestão das 
escolas tratadas. Deve haver uma interação maior entre os gestores na tomada de decisão 
durante o planejamento do ano escolar e o planejamento parece ser mais importante na 
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orientação do trabalho da equipe de gestão da escola: nas escolas tratadas, a proporção de 
coordenadores que afirmam ter participado na elaboração do PPP e que afirmam que o plano 
de trabalho é adequado às suas atividades é maior. O monitoramento do PPP é um assunto 
predominante nas reuniões e as metas estabelecidas nele são usadas na gestão do currículo. 
Este documento também é reavaliado e redirecionado com base no desempenho dos alunos. 

Os resultados também sugerem mudanças nas prioridades dos gestores quando 
elaboram o planejamento anual da escola. "Fatores intra e extra-escolares" e "melhor 
interação entre alunos e professores" são menos relevantes para os administradores das 
escolas do PGER quando decidem quais atividades serão desenvolvidas ao longo do ano. Além 
disso, o planejamento escolar parece estar fortemente baseado na definição de metas, de 
ações e estratégias para o desenvolvimento e análise de boas práticas de ensino que podem 
ser disseminadas. Isso demonstra que as equipes de gestão das escolas tratadas parecem 
colocar mais importância em medidas objetivas ao escolher quais os fatores associados ao 
desempenho dos alunos. Eles também parecem usar avaliações educacionais para alocar os 
alunos em grupos mais homogêneos de acordo com o seu desempenho, para rever as práticas 
de ensino e conteúdo e habilidades para os alunos que apresentam maiores dificuldades. Isto 
sugere que as equipes das escolas do PGER monitoram medidas de desempenho e utilizam 
essas informações para a melhoria contínua do aprendizado. 

A opinião dos funcionários sobre os principais problemas das escolas também difere 
entre as escolas tratadas e não tratadas: coordenadores e diretores de PGER relatam com 
menos freqüência a “ausência dos professores" e a "falta de professores para algumas 
disciplinas" como problemas que afetam o desempenho dos alunos. Este resultado pode estar 
relacionado ao fato de que o controle administrativo sobre a presença de professores é maior 
nas escolas que participam do programa, embora não seja possível afirmar que o programa 
tem aliviado a falta de professores. Além disso, isso sugere que o programa pode ter afetado a 
gestão de recursos humanos nas escolas participantes. 

O PGER também parece afetar a alocação de tempo dos diretores: eles alegam gastar 
menos tempo organizando o uso dos ambientes escolares, participando de reuniões com o 
conselho estudantil/escolar e ajudando os alunos com problemas disciplinares e mais tempo 
participando de reuniões com a equipe de gestão/supervisores de ensino, visitando salas de 
aula e organizando as atividades de replanejamento educacionais. 

Essas estimativas indicam mudanças fundamentais nas atividades das escolas que 
participaram do programa de gestão. Estas escolas usam o PPP como uma ferramenta de 
apoio ao planejamento de atividades educativas e administrativas. Eles monitoram processos e 
indicadores de resultados com mais freqüência, e essas informações são compartilhadas entre 
professores e pais. Além disso, as metas estabelecidas no PPP parecem auxiliar a tomada de 
decisão gerencial. Esta informação pareceu influenciar a gestão dos recursos humanos e na 
implementação de medidas destinadas a melhorar a aprendizagem: regras para a alocação dos 
alunos nas turmas, aulas de reforço e aulas adicionais e análise e divulgação de boas práticas 
no ensino. Estes resultados são consistentes com as características do PGER e as práticas 
modernas de gestão, baseadas no monitoramento e estabelecimento de metas . 

  



19 
 

1.7. Comentários finais 

  

Este trabalho contribui para a literatura de Economia da Educação, com evidências 
sobre a importância da gestão escolar na melhoria dos resultados educacionais. Em 2008, a 
Secretaria de Estado da Educação de São Paulo implementou um programa de apoio a escolas 
com resultados educacionais insuficientes (o PGER). O programa ofereceu treinamento em 
ferramentas básicas de gestão para os gestores das escolas que estavam entre as piores 5% do 
Estado em 2007. Além disso, foram instituídas normas para monitorar o desempenho dos 
alunos e indicadores de processo relacionados à aprendizagem foram introduzidos em 
diferentes dimensões: exposição professor-aluno, práticas de ensino e adequação do currículo, 
infraestrutura, comunicação, adaptação e uso de equipamentos e materiais de ensino. Metas 
foram estabelecidas e planos de ação desenvolvidos para cada indicador ao longo de 2008, 
com base em um diagnóstico da situação da escola em 2007. O monitoramento de 
desempenho, a definição de metas e a política de bônus para os funcionários da escola 
formam o que a literatura se refere como "práticas moderna de gestão". 

Este estudo explorou a regra arbitrária de seleção para o programa para estimar seu 
impacto causal sobre a performance dos alunos da 8ª série do ensino fundamental em língua 
portuguesa e matemática. Também investigou-se de que forma o programa atuou sobre a 
seleção de estudantes ou pessoal, os investimentos em insumos físicos ou serviços prestados 
aos alunos ou mudanças nas práticas de ensino e atividades de gestão. Estimativas de partially 
fuzzy RDD, que são robustas a diversas especificações e amostras, demonstram que a 
participação no programa teve um impacto positivo de cerca de 5-8 pontos na escala de 
proficiência em matemática (0,14-0,22 desvios-padrão). O programa afetou a aprendizagem 
dos alunos com maiores dificuldades: aqueles no nível de proficiência abaixo do básico. 

O efeito positivo do PGER não resultou da seleção de melhores alunos nem da atração 
de melhores professores e administradores para as escolas tratadas. Também não há 
evidências de que esses resultados deveram-se ao aumento de insumos escolares ou 
melhorias de infraestrutura. Embora correlações positivas entre a participação no programa e 
pequenas mudanças nas práticas de ensino tenham sido observadas, tais como aulas de 
reforço, estes não parecem ser responsáveis pelo aumento de notas dos alunos em 
matemática nas escolas PGER. 

Por isso, o mecanismos mais plausível de atuação do programa sobre a melhoria da 
aprendizagem são as mudanças administrativas básicas. Uma análise dos dados obtidos a 
partir de questionários dos gestores sugere que a participação no PGER afetou as práticas de 
gestão escolar em algumas dimensões. Estas práticas incluem o envolvimento de toda a 
equipe de gestão no planejamento escolar, o compartilhamento de indicadores de 
desempenho entre os professores e os pais, o uso de avaliações e metas para a gestão do 
currículo e do trabalho dos professores e a melhoria da gestão dos recursos humanos. 

As estimativas são válidas para um grupo específico de escolas que atendem alunos com 
origens familiares desfavoráveis. No entanto, se o impacto do programa depende 
intrinsecamente da qualidade de cada escola, ele ainda pode ser estendido para os cerca de 
40% das escolas públicas brasileiras, cujo desempenho médio é semelhante aos das escolas 
tratadas pelo PGER. Portanto, os resultados evidenciam a importância de melhorar a gestão 
das escolas de países em desenvolvimento. Isto é particularmente importante em sistemas 
educacionais públicos, onde o ambiente institucional - caracterizado por normas trabalhistas 
rígidas, baixa pressão de concorrência e treinamento gerencial pobre – não favorece as 
práticas de gestão destinadas a melhorar a produtividade dos insumos e a performance 
educacional. 
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Tabela 1.1: Estimativas de OLS e RDD do impacto do PGER sobre o desempenho escolar. 

Português OLS [3-8º percentis, linear] 
[3-8º percentis, 

quadrático] 
[3-8º percentis, cúbico]  [4-7º percentis, linear] 

 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

Nota, todos 
os alunos 

 -14.848 ***  -6.806 *** 3.054 2.926 3.907 4.123 1.543 2.265 2.497 3.293 

(0.606) (0.631) (2.306) (2.335) (2.403) (2.538) (2.566) (2.801) (2.673) (2.940) 

{418,416} {417,751} {25,153} {25,115} {25,153} {25,115} {25,153} {25,115} {16,947} {16,909} 

Nota, alunos 
abaixo do 
básico 

 -1.208 ***  -0.817 *** 1.088 1.169 1.269 1.450* 1.256 1.494 1.482 1.880* 

(0.194) (0.198) (0.795) (0.774) (0.856) (0.839) (0.984) (0.973) (0.946) (0.959) 

{109,079} {108,891} {9,426} {9,412} {9,426} {9,412} {9,426} {9,412} {6,438} {6,424} 

Nota, alunos 
em nível 
básico 

 -3.469***  -1.484*** 0.728 0.690 1.033 1.059 0.280 0.420 1.305 1.523 

(0.219) (0.228) (0.970) (0.987) (0.910) (0.962) (1.113) (1.180) (1.146) (1.240) 

{236,054} {235,632} {13,499} {13,476} {13,499} {13,476} {13,499} {13,476} {9,046} {9,023} 

Nota, alunos 
em nível 
adequado 

 -2.289***  -1.101*** -1.587 -1.576 -1.345 -1.297 -0.927 -0.736 -0.569 -0.289 

(0.256) (0.264) (1.141) (1.151) (1.177) (1.189) (1.392) (1.415) (1.362) (1.351) 

{65,246} {65,141} {2,064} {2,063} {2,064} {2,063} {2,064} {2,063} {1,365} {1,364} 

Nota, alunos 
em nível 
avançado 

 -2.563***  -1.894** 0.124 0.432 -1.219 -0.673 -5.736* -6.373* -5.334 -5.630 

(0.708) (0.734) (3.347) (3.232) (3.249) (3.201) (3.363) (3.247) (3.495) (3.280) 

{8,107} {8,087} {164} {164} {164} {164} {164} {164} {98} {98} 

Controles não sim não sim não sim não sim não sim 

Matemática OLS [3-8º percentis, linear] 
[3-8º percentis, 

quadrático] 
[3-8º percentis, cúbico]  [4-7º percentis, linear] 

 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

Nota, todos 
os alunos 

-14.229***  -5.841*** 5.667*** 5.145** 7.904***  7.435***  6,267***  6.140*** 5.519** 4.965** 

(0.600) (0.627) (2.268) (2.068) (2.328) (2.230) (2.444) (2.351) (2.651) (2.513) 

{418,508} {417,773} {25,151} {25,113} {25,151} {25,113} {25,151} {25,113} {16,952} {16,914} 

Nota, alunos 
abaixo do 
básico 

 -0.030  0.459 5.145***  5.106*** 5.778***  5.756*** 5.903***  5.994***  5.865*** 5.948*** 

(0.205) (0.212) (0.872) (0.867) (0.949) (0.993) (0.894) (0.993) (1.034) (1.156) 

{144,600} {144,345} {11,974} {11,955} {11,974} {11,955} {11,974} {11,955} {8,210} {8,191} 

Nota, alunos 
em nível 
básico 

 -3.876***  -1.611*** 1.033 0.884 1.509 1.394 0.519 0.492 0.344 0.227 

(0.223) (0.227) (0.983) (0.939) (1.045) (1.028) (1.209) (1.204) (1.188) (1.195) 

{225,694} {225,295} {11,990} {11,971} {11,990} {11,971} {11,990} {11,971} {8,017} {7,998} 

Nota, alunos 
em nível 
adequado 

 -2.480***  -1.186*** -0.177 -0.317 0.360 0.259 -0.208 -0.364 -1.594 -2.121 

(0.346) (0.355) (1.783) (1.737) (1.593) (1.554) (2.226) (2.144) (2.300) (2.230) 

{42,754} {42,678} {1,120} {1,120} {1,120} {1,120} {1,120} {1,120} {684} {684} 

Nota, alunos 
em nível 
avançado 

-2.414* -2.033 9.513** 5.252 7.238 4.503 5.728 -0.735 -12.880 -11.450 

(1.287) (1.380) (4.527) (4.341) (4.454) (4.409) (5.742) (5.550) (20.569) (13.694) 

{5,460} {5,455} {67} {67} {67} {67} {67} {67} {41} {41} 

Controles não sim não sim não sim não sim não sim 

Níveis de significância: *10%, **5%, ***1%. Erros-padrão com correção de cluster por escola, entre parênteses. Número de observações entre 
chaves. Controles incluem características demográficas dos alunos e background familiar (idade, gênero, cor/raça, educação dos pais), variáveis 
demográficas dos professores (idade), formação acadêmica dos diretores, duração do turno escolar (média de horas aula) e tamanho da turma. 
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Tabela 1.2: Estimativas de RRD do impacto do PGER sobre seleção. 

Características dos aluno     

Menino 0.013 (0.018) 

Branco 0.041 (0.052) 

Idade -0.007 (0.066) 

Educação da mãe -0.015 (0.034) 

Indicador de renda (TV) -0.056 (0.052) 

Indicador de renda (carro) 0.035 (0.036) 

Indicador de renda (computador) 0.051 (0.034) 

Características dos professores     

Idade  0.515 (0.745) 

Branco 0.031 (0.033) 

Ensino superior 0.002 (0.014) 

Características dos coordenadores     

Idade (menos de 40 anos) -0.087 (0.115) 

Experiência (até 3 anos) 0.021 (0.089) 

Tem outro emprego 0.000 (0.088) 

Características dos diretores     

Idade (menos de 40 anos) -0.203** (0.101) 

Experiência (até 3 anos) 0.035 (0.163) 

Tem outro emprego -0.229 (0.157) 

# Observações 

221 diretores and 221 coordenadores 

460 professores 

22,438 alunos 

Níveis de significância: *10%, **5%, ***1%. Erros-padrão entre parênteses. 
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Tabela 1.3: Estimativas de RRD do impacto do PGER sobre infreestrutura. 

Características das escolas     

Água encanada -0.040 (0.067) 

Energia elétrica - - 

Coleta de esgoto -0.065 (0.123) 

Coleta de lixo - - 

Sala do diretor -0.074 (0.055) 

Sala de professores -0.003 (0.051) 

Lab. Informática 0.065 (0.045) 

Lab. Ciências -0.095 (0.137) 

Biblioteca  0.151 (0.105) 

Recursos audiovisuais (TV) - - 

Recursos audiovisuais (video) 0.016 (0.110) 

Recursos audiovisuais (DVD) -0.010 (0.035) 

Recursos audiovisuais (projetor) -0.206* (0.117) 

Número de computadores -0.040 (1.817) 

Acesso a internet -0.006 (0.074) 

Merenda  0.007 (0.007) 

Número de alunos -163.261 (188.659) 

Oferece só um nível de educação 0.065 (0.085) 

Jornada escolar -16.645 (17.469) 

Número de alunos por turma -1.545 (1620) 

# Observações 221 escolas 

Níveis de significância: *10%, **5%, ***1%. Erros-padrão entre parênteses. 
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Tabela 1.4: Estimativas de RRD do impacto do PGER sobre atividades e práticas de ensino. 

Opinião dos pais sobre a escola     

Pais recebem informação sobre o desempenho dos filhos 0.062* (0.036) 

Escola realiza reuniões de pais regulares -0.024 (0.021) 

Os pais sentem que a escola não se importa quando a criança falta à escola -0.017 (0.018) 

A escola dá lição de casa todos os dias 0.005 (0.032) 

Frequência dos alunos em atividades extracurriculares     

Aulas de recuperação / reforço em Português 0.045 (0.033) 

Aulas de recuperação / reforço em Matemática 0.078** (0.038) 

Freqüência de uso de ambientes escolares     

Laboratório de Informática -0.041 (0.087) 

Laboratório de ciências -0.107 (0.071) 

Biblioteca 0.034 (0.064) 

Atividades realizadas pelo professor português     

Atribui tarefas de casa 0.007 (0.042) 

Corrige a lição de casa 0.062 (0.041) 

Propõe atividades de produção de texto 0.065* (0.036) 

Atribui a leitura de livros de literatura 0.018 (0.033) 

Atribui a leitura de jornais e revistas  0.028 (0.029) 

Organiza apresentações de texto em público 0.025 (0.021) 

Propõe trabalho escrito em grupo 0.013 (0.028) 

Atividades realizadas pelo professor Matemática     

Atribui tarefas de casa 0.074* (0.042) 

corrige a lição de casa 0.036 (0.043) 

Propõe soluções para os vários problemas 0.023 (0.032) 

Aplica o conteúdo estudado em situações cotidianas 0.023 (0.027) 

Utiliza jogos e atividades lúdicas 0.022 (0.025) 

Mostra aplicação de conteúdos de outras disciplinas 0.028 (0.027) 

N. observações 22,438 alunos 

Níveis de significância: *10%, **5%, ***1%. Erros-padrão com correção de cluster por escola, entre parênteses. 
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Tabela 1.5: Estimativas de RRD do impacto do PGER sobre práticas gerenciais. 

    Coordenador Diretor 

D
e

se
n

vo
lv

im
e

n
to

 e
 u

so
 

d
o

 P
ro

je
to

 P
o

lít
ic

o
 

P
e

d
ag

ó
gi

co
 (

P
P

P
) Participou da elaboração do PPP em 2008 0.393*** (0.131) -0.101 (0.152) 

Considera o plano de trabalho é apropriado para PPP 0.268** (0.124) 0.070 (0.158) 

Usa PPP na gestão do currículo 0.137 (0.138) 0.312** (0.136) 

Usa PPP na organização de reuniões com pais e conselho estudantil 0.017 (0.052) -0.134 (0.148) 

Usa PPP no planejamento de atividades para apoiar os professores -0.116 (0.104) -0.032 (0.099) 

O PPP é reavaliado e redirecionado com base no desempenho dos alunos 0.194 (0.157) 0.148** (0.082) 

A
ti

vi
d

ad
e

s 
p

ri
o

ri
za

d
as

 n
o

 

p
la

n
e

ja
m

e
n

to
 e

sc
o

la
r Análise de fatores intra e extra-escolares -0.253** (0.129) -0.027 (0.121) 

Análise de ações com grandes impactos na aprendizagem 0.632*** (0.137) 0.431*** (0.152) 

Desenvolvimento de planos de ensino que articulam diferentes assuntos 0.058 (0.142) 0.146 (0.162) 

Estratégias para uma melhor interação entre alunos e professores -0.071 (0.139) -0.186** (0.105) 

Proposição de metas, prioridades e ações estratégicas -0.081 (0.153) 0.788*** (0.122) 

Discussões sobre o sistema de avaliação dos alunos 0.045 (0.124) 0.223 (0.148) 

Mapeiam demandas dos professores em reuniões 0.095 (0.094) -0.050 (0.090) 

A
ti

vi
d

ad
e

s 
m

ai
s 

e
xe

cu
ta

d
as

 p
o

r 
e

la
 Organização do uso de ambientes de aprendizagem (p.ex., laboratórios) -0.083*** (0.009) 0.000 (0.020) 

Participação em reuniões com os pais -0.002 (0.005) -0.028* (0.016) 

Participação em reuniões com a equipe de gestão 0.068*** (0.013) 0.047*** (0.016) 

Participação em reuniões com o conselho estudantil e conselho escolar -0.029* (0.016) -0.002 (0.005) 

Visita a salas de aula 0.011* (0.006) 0.002 (0.014) 

Assistência aos alunos com problemas de aprendizagem 0.016 (0.110) -0.003 (0.019) 

Assistência aos alunos com problemas disciplinares -0.01 (0.016) -0.025* (0.014) 

Participação em reuniões com supervisores de ensino 0.038** (0.018) 0.033** (0.017) 

Participação em reuniões com funcionários de serviços escolares 0.008 (0.014) 0.017 (0.016) 

Organização de atividades de replanejamento educacional 0.052** (0.020) 0.027 (0.021) 

A
ss

u
n

to
s 

p
re

d
o

m
in

an
te

s 
e

m
 

re
u

n
iõ

e
s 

e
sc

o
la

re
s Monitoramento do PPP 0.337*** (0.114) 0.259* (0.149) 

Análise e busca de soluções para problemas de aprendizagem 0.175 (0.139) -0.067 (0.067) 

Definição de critérios e procedimentos para a avaliação dos alunos -0.004 (0.004) 0.007 (0.032) 

Análise e busca de soluções para problemas disciplinares -0.055* (0.033) -0.027 (0.035) 

Implementação de propostas curriculares -0.171 (0.115) -0.165 (0.122) 

Partilha de experiências bem sucedidas 0.094 (0.070) 0.024 (0.060) 

P
ro

b
le

m
as

 m
ai

s 

gr
av

e
s 

d
a 

e
sc

o
la

 

Falta de professores para algumas disciplinas ou séries -0.063 (0.082) -0.520*** (0.138) 

Rotatividade dos professores -0.111 (0.121) -0.019 (0.115) 

Absenteísmo dos professores -0.171* (0.097) -0.290** (0.120) 

Absentismo dos estudantes 0.004 (0.079) 0.033 (0.036) 

U
ti

liz
aç

ã
o

 d
o

s 
re

su
lt

a
d

o
s 

d
e

 

av
al

ia
çõ

e
s 

d
e

 d
e

se
m

p
e

n
h

o
 

d
o

s 
al

u
n

o
s 

Informar os pais de desempenho de seus filhos -0.042 (0.121) -0.033 (0.125) 

Tomar decisões sobre aprovação e reprovação dos alunos -0.169 (0.146) -0.104 (0.158) 

Agrupar os alunos de acordo com fins didáticos 0.429*** (0.139) 0.610*** (0.142) 

Comparar o desempenho da escola com o estado ou a média nacional 0.240 (0.151) -0.089 (0.165) 

Avaliar o trabalho dos professores 0.009 (0.155) -0.202 (0.163) 

Revisar conteúdos e habilidades com os quais os alunos têm dificuldades 0.243*** (0.073) 0.029 (0.068) 

Revisão de práticas de ensino 0.116 (0.105) 0.147* (0.078) 

N. observações 221 coordenadores 221 diretores 

Níveis de significância: *10%, **5%, ***1%. Erros-padrão entre parênteses. 
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Figura 1.1: Probabilidade de tratamento por percentis da distribuição do IDESP 2007 para a 8ª série. 

 

Figura 1.2: Distribuição do IDESP 2007 para 4a série do EF e 3º ano do EM. 
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Figura 1.3: Impacto do PGER sobre a proficiência em português – teste de robustez 

 

Figura 1.4: Impacto do PGER sobre a proficiência em matemática – teste de robustez 
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Apêndice 

 

Figura A1.1: Exemplo de boletim de desempenho e metas das escolas. 

 
 Fonte: IDESP 2007, SEE/SP. 

 

Figura A1.2: Exemplo de relatório de monitoramento. 

Nome da escola Diretoria de Ensino 

 
Relatório de monitoramento Junho/2008 

 

Exposição professor-aluno Frequencia dos alunos em aulas regulares (%) 
Nível: 
Turma 

 

Turma Jun/07 
Jun/08 

(S1) 
Jun/08 

(S2) 
Jun/08 

(S3) 
Jun/08 

(S4) 
Jun/08 Meta Desvio 

Porcentagem 
de 

cumprimento 
da meta 

Situação 

4
o
A 0.79 0.81 0.86 0.87 0.78 0.83 0.85 -0.02 66.7% Atenção 

4
o
 B 0.82 0.82 0.83 0.84 0.83 0.83 0.85 -0.02 -33.3% Crítico 

8
o
 A 0.75 0.70 0.72 0.71 0.69 0.71 0.80 -0.09 -80% Crítico 

8
o
 B 0.73 0.81 0.79 0.83 0.81 0.81 0.80 0.01 114.3% Satisfatório 

8
o
 C 0.79 0.80 0.78 0.81 0.77 0.79 0.80 -0.01 0.0% Atenção 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IDESP 
2007 

 

META 

2008 

dimensão indicador 
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Tabela A1.1: Estatíticas descritivas pré-tratamento de variáveis selecionadas. 

Características dos alunos Não tratados Tratados Diferença 

Nota média em português 244.8 (55.9) 217.6 (55.3) 27.16*** 
Alunos abaixo do básico em 
português (%) 0.21 (0.41) 0.38 (0.48) -0.16*** 

Nota média em Matemática 232.8 (37.7) 215.9 (28.2) 16.95*** 
Alunos abaixo do básico em 
Matemática (%) 0.48 (0.50) 0.68 (0.47) -0.20*** 

Menino 0.50 (0.50) 0.50 (0.50) -0.00 

Branco 0.61 (0.18) 0.47 (0.19) 0.14*** 

Idade 14.57 (0.82) 14.70 (0.94) -0.13*** 

Educação materna 0.39 (0.49) 0.28 (0.45) 0.11*** 

Indicador de renda (TV) 1.55 (0.55) 1.48 (0.57) 0.07*** 

Indicador de renda (carro) 0.67 (0.68) 0.51 (0.64) 0.16*** 

Indicador de renda (computador) 0.55 (0.61) 0.41 (0.58) 0.14*** 

Características do professor           

Idade 41.47 (3.36) 40.75 (2.78) 0.72*** 

Branco 0.88 (0.13) 0.82 (0.12) 0.06*** 

Ensino superior 0.96 (0.10) 0.97 (0.06) -0.01 ** 

Características do coordenador           

Idade (menos de 40 anos) 0.40 (0.45) 0.47 (0.45) -0.07*** 

Branco 0.80 (0.37) 0.70 (0.41) 0.10*** 

Tenure (até 3 anos) 0.56 (0.46) 0.63 (0.43) -0.07*** 

Tem outro emprego 0.32 (0.42) 0.36 (0.42) -0.04*** 

Características dos diretores           

Idade (menos de 40 anos) 0.16 (0.37) 0.17 (0.37) -0.01 

Branco 0.86 (0.35) 0.78 (0.42) 0.08*** 

Tenure (até 3 anos) 0.91 (0.28) 0.96 (0.20) -0.05*** 

Tem outro emprego 0.38 (0.49) 0.38 (0.49) 0.00 

Características da escola           

Rede de esgotos 0.89 (0.30) 0.87 (0.33) 0.02 

A coleta de lixo 0.96 (0.18) 0.98 (0.10) -0.02** 

Laboratório de Informática 0.92 (0.26) 0.92 (0.25) 0,00 

Laboratório de ciências 0.19 (0.39) 0.17 (0.38) 0.02 

Biblioteca 0.82 (0.38) 0.83 (0.37) -0.01 

Recursos audiovisuais (TV) 0.96 (0.17) 0.98 (0.10) -0.02** 

Recursos audiovisuais (vídeo) 0.92 (0.26) 0.86 (0.34) 0.06*** 

Número de computadores 13.23 (5.40) 11.81 (5.29) 1.42*** 

Acesso à Internet 0.93 (0.24) 0.94 (0.23) -0.01 

Número de alunos 905.40 (539.88) 1080.04 (573.83) -174.64*** 

Número de alunos por turma 32.56 (7.01) 33.52 (5.37) -0.96*** 

N. observações 

4,960 escolas, diretores e coordenadores 379 escolas, diretores e coordenadores 

  

10,912 professores 834 professores 

376,849 alunos 32,255 alunos 

Níveis de significância: *10%, **5%, ***1%. Erros padrão entre parênteses. Nota: para as notas de português (matemática) número de 
observações é 386,565 (380,017) para escolas não tratadas e 33,331 (32,341) para escolas tratadas. 
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Tabela A1.2: estimativas de RDD dos efeitos do PGER sobre características pré-tratamento e desempenho dos 
alunos. 

Características dos alunos     

Nota média em português -0.014 (2.057) 

Alunos abaixo do básico em português (%) 0.681 (1.448) 

Nota média em Matemática 0.792 (1.058) 
Alunos abaixo do básico em Matemática 
(%) 0.423 (0.594) 

Menino -0.003 (0.015) 

Branco 0.000 (0.063) 

Idade 0.005 (0.057) 

Educação materna 0.033 (0.030) 

Indicador de renda (TV) -0.047 (0.030) 

Indicador de renda (carro) -0.047 (0.031) 

Indicador de renda (computador) -0.007 (0.026) 

Características do professor     

Idade 0.337 (0.748) 

Branco 0.031 (0.036) 

Ensino superior 0.009 (0.012) 

Características do coordenador     

Idade (menos de 40 anos) 0.060 (0.138) 

Branco 0.302 (0.121) 

Tenure (até 3 anos) 0.045 (0.136) 

Tem outro emprego 0.066 (0.134) 

Características dos diretores     

Idade (menos de 40 anos) -0.141 (0.131) 

Branco 0.109 (0.140) 

Tenure (até 3 anos) 0.010 (0.087) 

Tem outro emprego -0.029 (0.153) 

Características da escola     

Rede de esgotos -0.010 (0.085) 

A coleta de lixo - - 

Laboratório de Informática 0.064 (0.050) 

Laboratório de ciências -0.065 (0.125) 

Biblioteca 0.008 (0.099) 

Recursos audiovisuais (TV) - - 

Recursos audiovisuais (vídeo) -0.017 (0.105) 

Número de computadores -0.324 (1.475) 

Acesso à Internet 0.008 (0.074) 

Número de alunos -208.769 (187.748) 

Número de alunos por turma -1.947 (1.477) 

N. observações 

221 escolas, diretores e coordenadores 

489 professores 

23,585 alunos 

Níveis de significância: *10%, **5%, ***1%. Erros padrão entre parênteses. Nota: para 
notas de português (matemática) número de observações é 24,538 (23,661). 
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Figura A1.3: Distribuição do IDESP 2007 para 8a série do EF, entre os percentis 3 e 8. 

 
 
Figura A1.4: Teste de McCrary - Distribuição do IDESP 2007 para 8a série do EF. 
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Tabela A1.3: Estimativas de RDD do impacto do PGER sobre o desempenho escolar em cutoffs falso – teste de 
placebo 

  [3-5º percentis, linear] [6-8º percentis, linear] 

  Português Matemática Português Matemática 

Nota, todos os alunos 

-0.450 -1.980 -1.801 -0.175 

(4.129) (3.326) (3.309) (3.046) 

{12,803} {12,802} {12,350} {12,349} 

Nota, alunos abaixo do básico 

-0.336 -1.973** -0.481 -1.100 

(1.291) (0.935) (1.018) (0.947) 

{4,794} {6,055} {4,632} {5,919} 

Nota, alunos em nível básico 

-1.041 -0.321 -1.234 -0.180 

(1.424) (1.281) (0.992) (1.176) 

{6,896} {6,124} {6,603} {5,866} 

Nota, alunos em nível adequado 

0.540 -0.142 0.832 1.539 

(1.599) (2.305) (1.569) (2.283) 

{1,034} {585} {1,030} {535} 

Nota, alunos em nível avançado 

 7.705* -4.968 5.678 -12.484 

(4.094) (12.406) (3.721) (8.180) 

{79} {38} {85} {29} 

Erros padrão com correção de cluster por escola, entre parênteses. Número de observações entre 
chaves. 

Níveis de significância: *10%, **5%, ***1%.  
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Capítulo 02: Efeitos de políticas de remuneração a professores sobre a 

proficiência7 

 

Resumo 

Neste artigo avaliamos o efeito de políticas de aumentos salariais não condicionais vis-à-vis o 
efeito de políticas de remuneração por mérito (bônus) dos professores no desempenho dos 
alunos. Nossa estratégia de identificação explora uma variação exógena tanto dos salários 
regulares dos professores como do bônus por mérito potencial que cada professor recebe na 
rede estadual de São Paulo. Esta fonte exógena de variação advém da regra dos quinquênios, 
segundo a qual a remuneração dos professores eleva-se em 5% a cada ciclo de cinco anos de 
tempo de serviço. Como este aumento é concedido imediatamente após o professor 
completar um aniversário no emprego, nós também exploramos as diferenças existentes no 
tempo de exposição dos professores ao novo salário mais elevado. Nossas estratégias 
empíricas nos permitem controlar por possíveis efeitos de experiência e heterogeneidade na 
distribuição de habilidades dos professores em diferentes coortes de admissão nos concursos. 
Nossos resultados não fornecem evidências empíricas de que aumentos nos salários regulares 
afetem a proficiência. Além disso, também não encontramos impactos na margem intensiva 
do pagamento de remuneração variável aos docentes sobre o aprendizado dos alunos. 

 

Abstract 

In this paper we evaluate the effect of unconditional regular wage increases vis-a-vis the effect 
of policies on merit pay (bonus) to teachers on student achievement. Our identification 
strategy exploits exogenous variation in both the regular teacher salaries and potential merit 
bonus in state of São Paulo. This exogenous source of variation comes from the rule of five-
year periods (quinquênios), according to which teacher pay rises by 5% each cycle of five years 
of service time. As this increase is granted immediately after completing the teacher a birthday 
at work, we also explore the differences in exposure time teachers to the new higher salary. 
Our empirical strategy allows us to control for possible effects of experience and heterogeneity 
in the distribution of skills of teachers in different cohorts of admission. Our results do not 
provide empirical evidence that increases in regular wages affect proficiency. Furthermore , we 
did not find impacts on the intensive margin payment of variable remuneration to teachers on 
student learning. 

 

 

  

                                                           
7
 Em coautoria com Vladimir Pinheiro Ponczek. 
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2.1.  Introdução 

 

É consenso na literatura que a qualidade do professor é o insumo mais importante para 
melhorar o aprendizado dos alunos e reduzir as desigualdades educacionais (Hanushek et. al., 
2005). Por este motivo, é de suma relevância investigar a eficácia das políticas públicas que 
pretendem atrair, reter e incentivar bons profissionais para os sistemas educacionais e elevar a 
qualidade dos professores que já estão em sala de aula. 

Uma destas políticas refere-se à remuneração dos professores. Do ponto de vista 
teórico, salários mais elevados atrairiam um maior número de pessoas para a carreira de 
professor. A maior oferta de profissionais teria o potencial de elevar a qualidade média do 
professor, uma vez que os sistemas educacionais poderiam ser mais exigentes e seletivos na 
contratação. Políticas salariais poderiam ainda elevar o nível de esforço, reduzir a rotatividade 
e o absenteísmo, se os salários pagos fossem maiores do que o nível suficiente para atrair o 
profissional com as habilidades mínimas necessárias (salário-eficiência). Para o contexto 
educacional, os fortes efeitos da curva de aprendizagem e a elevada variância na qualidade 
dos professores justificariam políticas de salário-eficiência. Por fim, salários maiores poderiam 
ainda atuar como diferenciais compensatórios, para atrair os melhores professores para as 
piores escolas, melhorando assim o matching professor-aluno (citar fonte). 

Na literatura empírica, há evidências de que salários maiores induzem indivíduos com 
maiores habilidades acadêmicas a escolherem a carreira de professor (Leigh, 2012; Chevalier 
et. al., 2007; Guarino et. al., 2006; Shin e Moon, 2006; Han e Rossmiller, 2004; Dolton e 
Makepeace, 1993; Dolton, 1990; Manski, 1987; Zibalza, 1979). Os salários mais elevados 
também estão associados à menor rotatividade ou à maior retenção dos professores nas 
escolas e na própria carreira (Boyd et. al., 2007; Johnson et. al., 2005), à menor escassez de 
professores em áreas do conhecimento consideradas deficitárias de mão-de-obra, tais como 
matemática e ciências (Rumberger, 1987; Darling-Hammond e Hudson, 1989; Southwick e Gill, 
1997). 

Entretanto, os efeitos dos salários sobre o aprendizado dos alunos são menos 
conclusivos. A revisão dos trabalhos neste tema mostra que a literatura não encontra uma 
relação positiva sistemática entre os níveis salariais e medidas de proficiência ou outros 
resultados educacionais, como aprovação ou conclusão (Podgursky, 2011). A ausência de 
evidência robusta da relação entre salários e aprendizado tem levado à conclusão de que 
aumentos salariais talvez não sejam realmente capazes de elevar a qualidade dos professores 
(com baixas habilidades) que já estão contratados. Outros autores argumentam o contrário, 
afirmando que políticas de aumentos nos níveis salariais têm o potencial de afetar o esforço do 
professor e, portanto, o aprendizado. No entanto, para isto elas deveriam vir acompanhadas 
de políticas complementares, como a maior autonomia aos gestores escolares, que os 
permitissem, por exemplo, contratar e demitir professores (Hanushek, 2003; Milanowski, 
2008). Loeb e Page (2000), por sua vez, afirmam que a literatura não considera 
adequadamente o custo de oportunidade de lecionar e que, ao incluir controles para atributos 
não pecuniários e pela remuneração em ocupações alternativas, encontram-se efeitos 
positivos dos salários sobre a redução do abandono escolar. 

Por fim, Hanushek e Rivkin (2006) ressaltam que poucos estudos apresentam 
estimativas confiáveis da relação entre remuneração de professores que já atuam em sala de 
aula e o aprendizado de seus alunos. Isto se deve, principalmente, ao fato de que as políticas 
salariais em escolas públicas estão associadas com outros fatores que podem afetar a 
proficiência, como as próprias características dos professores relacionadas à sua formação 
educacional e experiência. Além disso, a maioria destes estudos utilizam estratégias empíricas 
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que exploram as diferenças na remuneração dos professores entre distritos ou redes de 
ensino. Os autores ressaltam que isto pode levar a resultados equivocados, já que 
intervenções de aumentos salariais devem atuar em outras dimensões que também afetam os 
resultados escolares. 

A despeito da falta de evidências entre remuneração e desempenho escolar, diversos 
sistemas educacionais ao redor do mundo vêm adotando esquemas de remuneração variável 
para professores, baseada em medidas de desempenho dos estudantes. Estes programas, em 
geral, avaliam os alunos e/ou as escolas a partir de exames de proficiência padronizados e 
oferecem recompensas salariais àquelas que apresentarem os maiores ganhos de notas. A 
ideia por trás da adoção destas políticas baseia-se no problema clássico de agente-principal: o 
incentivo financeiro baseado em desempenho elevaria o nível de esforço dos gestores e 
professores e, portanto, impactaria positivamente o desempenho dos estudantes. Assim, por 
trás da implantação destas políticas está a crença de que professores conhecem a função de 
produção educacional e têm condições de reagir aos incentivos para melhorar a qualidade da 
educação, a despeito do ambiente que caracteriza os sistemas educacionais públicos. 

Os resultados, mais uma vez, são mistos e os trabalhos da literatura empírica não nos 
permitem concluir sobre o êxito da remuneração variável por desempenho na área 
educacional (Ladd, 1999; Hanushek e Raymond, 2005; Jacob, 2005; Figlio e Rouse, 2006; Figlio 
e Kenny, 2007; Reback, 2008; Vigdor, 2008; Lavy, 2009). Isto porque ainda não há clareza sobre 
qual seria o melhor desenho para o mecanismo de pagamento de bônus (avaliação de 
desempenho individual ou em equipes). Além disso, não está claro se os ganhos de 
proficiência observados advêm de mudanças positivas nas atitudes dos professores – tais 
como melhorias das práticas pedagógicas e redução do absenteísmo – ou de comportamentos 
estratégicos – como evitar que alunos com pior desempenho realizem os exames (Glewwe et. 
al., 2003; Cullen e Reback, 2006; Figlio, 2006; Belfield e Heywood, 2008; Lavy, 2009; Goodman 
e Turner, 2010; Neal e Schanzenbach, 2010). 

A literatura ainda tenta fornecer explicações teóricas e empíricas que justifiquem a falha 
de algumas políticas de pagamento de bônus em elevar o desempenho dos estudantes. A 
explicação mais radical é a de que esquemas de incentivos na educação não são eficazes por 
princípio, devido à natureza do trabalho docente. Uma vez que não é possível observar 
objetivamente o produto do trabalho do professor, qualquer tentativa de basear a 
remuneração em variáveis proxy do aprendizado – como o resultado em testes de proficiência 
– seria ineficaz ou, pior, induziria o comportamento não cooperativo e oportunista por parte 
dos professores (Murnane e Cohen, 1986). 

Ballou (2001) discorda deste argumento, mostrando empiricamente as diferenças dos 
efeitos de políticas de bônus entre escolas públicas e privadas. Para o autor, a falta de êxito 
deste tipo de política está relacionada ao ambiente no qual os sistemas educacionais públicos 
estão inseridos. Estes são desfavoráveis à implantação de políticas de meritocracia, já que os 
gestores têm dificuldades em aplicar sansões e sofrem com grande pressão dos sindicatos. Há 
ainda outras explicações possíveis. Em primeiro lugar, os incentivos podem não ser grandes o 
suficiente para compensar o custo do esforço do professor. Além disso, incentivos baseados no 
desempenho de um grupo de professores pode induzir ao comportamento free-rider e, 
portanto, não serem efetivos. Por fim, as regras de avaliação e pagamento de bônus podem 
ser muito complexas, o que dificulta o entendimento por parte dos professores, ou ainda, os 
docentes podem não conhecer a função de produção e, portanto, não saber como agir para 
melhorar o desempenho dos alunos (Fryer, 2011). 

Diante disso, fica claro que os impactos das políticas de bônus a professores sobre o 
aprendizado dos alunos ainda são uma questão em aberto. Em resumo, é difícil encontrar 
estimativas confiáveis do impacto causal das políticas de remuneração por desempenho (Figlio 



37 
 

e Kenny, 2007). A maior parte das evidências encontradas advém do estudo de programas-
piloto experimentais que avaliam a introdução de políticas de hard accountability, ou seja, a 
margem extensiva do pagamento de bônus (Glewwe, Ilias, Kremer, 2010; Muralidharan e 
Sundararaman, 2011). Pouco ainda se sabe a respeito da eficácia destas políticas em larga 
escala. Além disso, não há trabalhos na literatura que avaliem seus efeitos na margem 
intensiva. 

Neste artigo, nós estudamos os efeitos dos salários dos professores sobre o 
desempenho dos alunos na rede pública estadual de São Paulo/Brasil, aproveitando a 
existência de uma regra de variação salarial dada pelos adicionais por tempo de serviço (regra 
dos quinquênios). Para uma amostra específica de professores e, sob certas hipóteses, esta 
regra fornece uma variação exógena na remuneração dos docentes. Desta forma, este artigo 
contribui para a literatura com estimativas consistentes da relação entre o nível dos salários 
regulares e o aprendizado para o caso de países em desenvolvimento. A regra dos quinquênios 
garante que, a cada cinco anos de tempo de serviço completos, os professores recebem um 
aumento no salário regular da ordem de 5%. Assim, nós usamos a data de admissão dos 
professores para a rede estadual para avaliar sua elegibilidade ao aumento de salário e o 
tempo de exposição dos professores que receberam o adicional por tempo de serviço aos 
maiores salários, explorando as diferenças no timing de contratação dos professores ao longo 
do ano. 

Nós também avaliamos os efeitos da implantação do sistema de pagamento de bônus 
por resultado aos professores em São Paulo sobre as notas. Para avaliar os efeitos do bônus, 
nós exploramos o fato de que, para uma mesma coorte de professores, o bônus potencial, ou 
seja, o valor esperado da recompensa é uma função do salário médio do professor ao longo do 
ano. Portanto, o valor esperado do pagamento por mérito também depende da data de 
admissão do professor. A identificação se dá pelas diferenças nas correlações entre as notas e 
as variações salários antes e depois da introdução da política de pagamento por resultados. 
Neste caso, estamos identificando o efeito marginal do pagamento de bônus: professores 
elegíveis ao quinquênio estão sujeitos a um valor de bônus marginalmente maior do que os 
demais docentes. Se o esforço dos docentes estiver relacionado ao incentivo financeiro 
absoluto dado pelo bônus, deveríamos observar uma correlação positiva entre o tratamento 
do quinquênio e as notas, bem como entre o tempo decorrido desde que o professor 
completou o último ciclo de cinco anos de tempo de serviço e o desempenho dos alunos. 

Para controlar os impactos de outras variáveis que possam confundir o efeito dos 
salários ou do bônus dos professores por dependerem também do tempo de admissão (por 
exemplo, experiência), além de outras possíveis heterogeneidades entre as coortes de 
professores, nós conduzimos estratégias de identificação via diferenças-em-diferenças e 
diferenças triplas, explorando a variação entre as coortes e a variação ao longo do tempo. 
Nossas estratégias de identificação são capazes de captar o impacto de um efeito-renda dado 
pelo adicional dos quinquênios sobre a proficiência. Se professores com salários mais baixos 
exercem outras atividades profissionais que prejudiquem seu desempenho em sala de aula na 
rede estadual, na presença de restrição ao crédito, o recebimento da gratificação por tempo 
de serviço poderia gerar uma realocação de tempo do professor para atividades que 
melhorassem a qualidade de sua aula (tais como preparação de exercícios, maior engajamento 
na escola etc.) e, portanto, afetasse positivamente o aprendizado dos estudantes. 

Além disso, nossos exercícios econométricos ainda medem o impacto do pagamento do 
bônus potencial na margem intensiva, ou seja, refletem a diferença de notas entre alunos 
cujos professores – tudo o mais constante – podem receber remuneração variável por 
desempenho marginalmente maior, devido ao fato de estes auferirem salários mais elevados 
por estarem sujeitos à regra dos quinquênios. Assim, se os professores se importam com o 
valor absoluto do bônus, deveria haver uma diferença de esforço entre os que recebem e os 
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que não recebem quinquênios. As estimativas encontradas, no entanto, não fornecem 
evidências empíricas que suportem estas hipóteses. Isto porque não encontramos correlações 
entre o recebimento do quinquênio e as notas do SARESP, que sejam robustas às diferentes 
especificações e amostras. Ademais, também não encontramos evidências de que bônus 
potenciais marginalmente maiores impactam o aprendizado dos alunos, no curto prazo. 

Este artigo está dividido como segue. A seção 02 descreve as características da política 
salarial do Estado de São Paulo. A seção 03 apresenta os dados e as estatísticas descritivas. A 
seção 04 discute as estratégias empíricas. A seção 05 mostra e discute os resultados e a seção 
06 conclui. 
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2.2.  Background institucional: estrutura de carreira e salários na rede estadual 
paulista 

 

No Brasil, a educação obrigatória é composta pelos seguintes níveis de ensino: pré-
escola, ensino fundamental dividido em dois ciclos (1º ciclo: 1º ao 5º ano e 2º ciclo: 6º ao 9º 
ano) e ensino médio (1º ao 3º ano). A oferta de vagas da educação básica é dividida entre os 
governos municipais e estaduais. Os municípios são responsáveis pela educação infantil e pela 
maioria das vagas do primeiro ciclo do ensino fundamental, enquanto aos estados cabe a 
oferta do segundo ciclo do ensino fundamental e do ensino médio8. 

São Paulo é o estado mais rico e populoso do Brasil. A estrutura administrativa do 
sistema educacional gerido pelo governo estadual é composta pela Secretaria de Educação 
(SEE), por 91 distritos escolares e por mais de 5,6 mil escolas na capital e no interior. A rede 
estadual é responsável por 2,6 milhões de alunos de ensino fundamental e 1,6 milhões de 
ensino médio9, o que a torna a rede de ensino mais extensa do Brasil, responsável pelo 
atendimento de 30% dos estudantes do país. 

Em 2007, a rede estadual contava com 155 mil professores10, dos quais cerca de 50% são 
concursados (com estabilidade de emprego). Professores que lecionam no 1º ciclo do ensino 
fundamental (PEB I) possuem, em geral, formação em Pedagogia. Já professores que lecionam 
no 2º ciclo do ensino fundamental ou no ensino médio (PEB II) possuem habilitação nas áreas 
específicas do conhecimento (Matemática, Língua Portuguesa, outras Ciências Humanas, 
Biológicas ou Exatas), chamadas de Licenciatura. Do total de professores da rede estadual, 19% 
são PEB I e 81% são PEB II11. 

A remuneração dos professores da rede estadual de São Paulo é composta pelo salário-
base e por algumas gratificações, que elevam o salário mensal, mas não são incorporadas aos 
vencimentos para efeitos de aposentadoria12. Os salários dos professores se elevam conforme 
sua classificação em cinco níveis da chamada avaliação docente. Ao ser aprovado no concurso, 
o professor é classificado no primeiro nível da evolução funcional (Nível I). A mudança para um 
nível superior eleva o salário-base em 5% e pode se dar pelas vias acadêmica ou não 
acadêmica.  

A evolução acadêmica é atingida quando o professor se habilita em graduação de nível 
superior13 ou conclui cursos de mestrado ou doutorado na área de educação e o aumento 
salarial ocorre imediatamente após a apresentação e a aprovação da certificação junto à 
Secretaria da Educação. Professores PEB I que concluem a graduação passam do Nível I para o 
Nível IV. Todos os professores (PEB I ou II) que concluem mestrado e doutorado evoluem, 
respectivamente, para os níveis IV e V. 

Já a evolução não acadêmica ocorre com base na obtenção de pontos em três fatores: 
de aperfeiçoamento, de atualização e de produção profissional. No fator de aperfeiçoamento 
são considerados diplomas de graduação e pós-graduação em área não-específica (não 

                                                           
8
 Esta divisão é resultado do processo de descentralização da gestão dos sistemas educacionais no Brasil, que se 

iniciou nos anos 1990. Atualmente, quase 80% das vagas do primeiro ciclo do ensino fundamental são geridas pelos 
municípios (Censo Escolar, 2011). 
9
 700 mil no 1º ciclo e 1,9 milhões no 2º ciclo (Censo Escolar, 2011). 

10
 Censo Escolar, 2007. 

11
 DRHU, 2007. 

12
 Gratificação Geral e Gratificação por Atividade do Magistério foram incorporadas aos salários apenas em 2011. 

13
 No Brasil, apenas em 2010 a graduação passou a ser uma exigência legal para atuar como professor da educação 

básica. 
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relacionadas à educação), bem como certificados de participação em cursos de 
aperfeiçoamento e extensão. 

O fator de atualização leva em conta a participação do professor em palestras, 
seminários e cursos de curta duração e o fator de produção profissional considera a publicação 
de artigos em revistas científicas, livros, relatórios de pesquisa e material didático. Para cada 
um destes indicadores há um score distinto e a evolução para um nível superior exige que o 
professor atinja uma pontuação mínima (Tabelas 2.1 e 2.2). 

O peso de cada um dos fatores varia de acordo com a posição do professor nos níveis de 
avaliação: em níveis mais baixos, valoriza-se mais o aperfeiçoamento e a atualização e nos 
níveis mais altos, a produção profissional. Na evolução não acadêmica, o professor só pode 
requerer a mudança para um nível de avaliação superior se cumprir um período de interstício 
no nível atual. 

A progressão salarial também varia com o tempo de serviço do professor na rede 
estadual de ensino. Todos os professores concursados têm direito ao chamado adicional por 
quinquênio, que eleva o salário-base em 5%, a cada cinco anos do chamado efetivo exercício. A 
contagem do tempo de serviço se inicia na data de contratação do docente, após a aprovação 
em concurso. Esta contagem se dá praticamente de forma contínua. Isto porque quase 
nenhuma ausência ou afastamento do professor interfere no tempo de efetivo exercício. 

Por exemplo, não são descontados os períodos de afastamentos do professor 
decorrentes de férias, casamento, licença-maternidade, licença por falecimento de parentes, 
processos administrativos, exercício de outras atividades públicas, participação em atividades 
sindicais, faltas justificadas ou faltas por motivos médicos, licenças por acidentes ou doenças 
de trabalho, licença-saúde por doenças infectocontagiosas. Apenas afastamentos para 
tratamento de saúde são excluídos da contagem do tempo de serviço (licenças-saúde) 14. 

O Gráfico 2.1 mostra como os salários dos professores variam com seu tempo de 
serviço. Esta figura revela muitos aspectos importantes da progressão salarial dos professores 
da rede pública estadual de São Paulo. Primeiro, a remuneração dos docentes apresenta 
saltos, de aproximadamente 5%, quando estes completam ciclos de cinco anos de tempo de 
serviço e recebem o adicional por quinquênio15. 

Além disso, a progressão na carreira pela qualificação ou produção do professor 
também impacta sua remuneração. Em cada faixa de tempo de serviço, observam-se cinco 
linhas bem definidas que representam os salários dos professores em cada nível de avaliação 
docente. Entretanto, relativamente poucos professores conseguem evoluir além do segundo 
nível. Entre professores num mesmo intervalo de tenure, a representatividade dos docentes 
no Nível I de avaliação é sempre mais elevada16. 

                                                           
14

 Professores que recorrem à licença-saúde são aqueles que necessitam se afastar por longos períodos 
para tratamento de saúde. Isto porque ausências de curta duração enquadram-se em faltas médicas. 
Além do mais, quando a doença é infectocontagiosa ou quando o atestado médico afirma que o 
problema de saúde está relacionado ao trabalho do professor (como por exemplo, problemas na voz, 
dores nas costas e stress), o afastamento não prejudica o tempo de efetivo exercício. Mesmo assim, 
segundo a SEE, há vários casos de professores que solicitaram licença-saúde e tiveram o tempo de 
afastamento descontado do efetivo exercício, mas ganharam causas judiciais contra o Estado para que a 
contagem do tempo de serviço não fosse interrompida, alegando que a gravidade da doença que 
motivou o afastamento não deveria prejudicar os salários. 
15

 Considerando professores PEB II, com contrato de 30 horas semanais. O mesmo padrão se observa 
para professores com outros contratos de trabalho. 
16

 Isto provavelmente se deve à dificuldade que os professores têm para atingir a pontuação mínima 
exigida para alcançar um nível mais elevado na avaliação. Por exemplo, as publicações de dois livros 
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Por fim, e mais importante para os propósitos deste artigo, a distribuição dos 
professores entre os níveis de avaliação docente é relativamente homogênea ao longo das 
faixas de tempo de serviço. Isto mostra que as chances de o professor evoluir na carreira pela 
avaliação docente aparentemente não mudam quando ele está próximo de completar um ciclo 
de cinco anos de carreira. 

Até 2007, os salários dos professores da rede estadual de São Paulo variavam apenas 
com a classificação do docente nos cinco níveis de avaliação e com o tempo de serviço. Em 
2008, os professores passaram a receber ainda um bônus por desempenho. O pagamento do 
bônus é baseado nos resultados do sistema de accountability, composto por um exame 
externo padronizado (SARESP) e um índice de qualidade da escola (IDESP). 

O SARESP (Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar de São Paulo) é um exame 
padronizado de língua portuguesa e matemática, aplicado a todos os alunos do 3º, 5º, 7º e 9º 
anos do ensino fundamental e do 3º ano do ensino médio. Já o IDESP (Índice de 
Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo) – é um índice com escala entre 0 e 10. 
Para cada nível de ensino, ele é calculado a partir das taxas médias de aprovação e da 
distribuição de notas dos alunos em níveis de proficiência definidos a partir de pontos da 
escala de notas que estabelecem as expectativas de aprendizagem do currículo oficial: abaixo 
do básico, básico, adequado e avançado. 

Com base no IDESP 2007, o governo estadual estabeleceu um plano de metas anuais 
específicas para cada escola e série para o período de 2008 a 2030. O cumprimento das metas 
do IDESP é a base de cálculo do bônus. Se a escola atinge ou supera as metas em todos os 
níveis de ensino, o supervisor, o diretor, os professores e os demais funcionários da escola 
recebem o equivalente a 2,4 salários médios como bônus. Se o IDESP da escola melhora, mas 
não a ponto de atingir as metas anuais estabelecidas, o valor do bônus é proporcional aos 
avanços alcançados. O salário médio corresponde à remuneração média recebida 
mensalmente pelo professor. Este inclui qualquer remuneração permanente, tais como 
salário-base, adicional por avaliação docente, adicional por quinquênio17. Em 2008, US$ 350 
milhões foram alocados para o pagamento de bônus 70 mil professores concursados, cujo 
valor variou entre R$ 3,5 e $$ 2.200. 

Em 2009, a criação do Programa de Valorização por Mérito alterou significativamente os 
critérios de progressão salarial dos professores. O programa estabelece um sistema de 
promoção salarial, baseado no desempenho dos professores numa prova anual de avaliação, 
com escala entre zero e dez. A participação na prova é voluntária, mas há critérios de 
elegibilidade para a inscrição do professor no exame: estar na rede estadual há no mínimo 
quatro anos e na mesma escola há no mínimo três anos, não estar afastado do serviço e ser 
assíduo ao trabalho. O professor pode prestar o exame a cada três anos. O sistema possui 
cinco faixas de progressão salarial. Cada faixa corresponde a um percentual de aumento do 
salário-base inicial do professor e exige um desempenho mínimo específico no exame (Tabela 
2.3). Em cada ano, são promovidos os 20% melhores professores classificados em cada faixa. 
Mesmo com este novo sistema de progressão salarial, os aumentos de salários por avaliação 
docente e quinquênios continuam vigentes. 

A grande dificuldade em identificar o efeito causal dos salários sobre a proficiência 
reside em isolar outras variáveis que podem conjuntamente estar associadas ao salário e à 
proficiência. Neste sentido, a variação salarial advinda da regra dos quinquênios fornece uma 
boa oportunidade para avaliar os impactos da remuneração sobre a proficiência. Isto porque, 

                                                                                                                                                                          
(sem coautoria) e três artigos em periódicos científicos não seriam suficientes para um professor Nível I 
progredir para o Nível II. 
17

 São excluídas do cálculo do salário médio as remunerações eventuais, tais como adicional noturno ou 
adicional de periculosidade ou insalubridade. 
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para uma amostra específica de professores e, sob certas hipóteses, a regra gera uma variação 
exógena sobre salários. A contagem do tempo de serviço para o recebimento do quinquênio 
quase não sofre com interrupções no vínculo de trabalho. Assim, para saber se um professor é 
elegível ao recebimento da gratificação, basta observar sua data de admissão na rede estadual 
de ensino. Neste artigo, exploramos a regra dos quinquênios para estudar a relação entre 
salários e proficiência em períodos anteriores a 2009. Isto porque a partir deste ano, o 
Programa de Valorização por Mérito claramente introduz uma nova fonte de variação salarial 
que reflete a qualidade do professor, medida por seu desempenho nas provas. 
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2.3.  Dados 

 

Neste artigo, são utilizadas três fontes de informação: os microdados do SARESP e do 
Censo da Educação Básica e os dados administrativos do Departamento de Recursos Humanos 
da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (DRHU/SEE), para os anos de 2007 e 2008. 

O SARESP (Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar de São Paulo) é o sistema de 
avaliação de desempenho dos alunos conduzido anualmente pela SEE desde 2007 e cobre 
todas as escolas estaduais públicas do Estado de São Paulo. Os dados dos exames 
padronizados em língua portuguesa e matemática estão disponíveis para todos os alunos do 5º 
e 9º anos do ensino fundamental e do 3º ano do ensino médio. Também há informações 
oriundas dos questionários socioeconômicos, tais como características demográficas dos 
estudantes (cor/raça, idade e gênero) e de seu background familiar (indicadores de renda e 
escolaridade dos pais). 

No banco de dados do DRHU/SEE observam-se informações de professores efetivos 
(concursados, com estabilidade de emprego), que lecionaram em 2007 e/ou em 2008. 
Incluem-se características pessoais e demográficas dos docentes (gênero, cor/raça, idade, data 
de nascimento, RG). A maior vantagem deste banco de dados, no entanto, é fornecer 
informações relativas ao vínculo de trabalho do docente na rede estadual, que não são 
encontradas em outras fontes. Os dados disponíveis são: categoria de concurso (PEB I ou PEB 
II); contrato de trabalho em termos da jornada semanal (12, 20, 30 ou 40 horas); a classificação 
na avaliação docente (Nível I ao Nível V); o salário-base e a data de admissão do professor na 
rede estadual (dia, mês e ano). A partir deste último dado, calculamos uma variável contínua 
que representa o tempo de serviço do professor nesta rede (tenure) até o mês de realização 
dos exames do SARESP, por meio da seguinte função: 

                       (  
            

  
)             18 

 

Com esta informação, também somos capazes de observar em que momento o 
professor completa um quinquênio (aniversário de cinco anos de emprego) e, portanto, quais 
são os docentes tratados pela política de aumento salarial por tempo de serviço em cada 
período. 

Neste banco de dados, está disponível a informação de quais são as escolas nas quais o 
docente está alocado em cada ano, mas não há a informação de quais são as turmas para as 
quais o professor leciona. No Censo da Educação Básica, por sua vez, esta última informação 
está disponível e, por isso, conseguimos recuperá-la. O Censo da Educação Básica é o 
levantamento realizado anualmente pelo INEP/MEC desde 1995 e engloba informações sobre 
todas as escolas públicas e privadas brasileiras. No levantamento sobre os docentes, além dos 
dados demográficos e de formação educacional (se possui ensino superior, se cursou pós-
graduação), há a informação sobre qual disciplina o professor leciona em cada turma de cada 
escola em que está alocado. A partir destes dados, foram construídas duas dummies que 
indicam se o professor leciona a disciplina de língua portuguesa ou de matemática e outras 
duas dummies que indicam se o professor leciona uma disciplina das áreas de linguagens ou 
ciências humanas (língua portuguesa, língua estrangeira, literatura, história, geografia, ciências 
sociais e filosofia) ou das áreas de exatas e ciências naturais (matemática, química, física, 
biologia, ciências, informática). 

                                                           
18

 Por exemplo, se o professor foi admitido em janeiro de 2007, em novembro deste ano terá tenure 
igual a 0,9167. Já o professor admitido em janeiro de 2000 terá tenure igual a 7,9167. 
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O cruzamento das bases de dados do DRHU e do Censo não é trivial. Isto porque não há 
um código de identificação do professor comum a ambas19. Por este motivo, empregamos um 
procedimento de pareamento das duas bases, a partir da data de nascimento, do gênero do 
professor e da escola em que leciona.  A primeira fase do procedimento consiste em encontrar 
observações únicas – nos dois bancos – de professores que lecionam na mesma escola, sejam 
do mesmo sexo e tenham nascido no mesmo ano. Assim, se na escola A, houver apenas uma 
mulher nascida em 1960 nos bancos de dados do Censo e do DRHU, concluímos se tratar da 
mesma professora. Caso haja duplicidade de observações em um dos bancos de dados (por 
exemplo, duas mulheres nascidas em 1960 na mesma escola), passa-se para a segunda etapa, 
que inclui a informação do mês de nascimento. Se a duplicidade persistir, inclui-se a 
informação do dia do nascimento na terceira etapa do pareamento. Depois de parear os 
bancos de dados do DRHU e do Censo, conseguimos obter o código das turmas para as quais o 
professor leciona, de modo que é possível vincular a cada docente a média de proficiência de 
seus alunos. 

O banco de dados do DRHU/SEE inclui informações de 55.194 professores que 
lecionaram na rede estadual paulista em 2007 e/ou em 2008 e que possuem cadastro válido20. 
Os microdados do SARESP contêm informações de 32.350 e 32.416 turmas, avaliadas nos anos 
de 2007 e 2008, respectivamente. Depois do pareamento com o banco de dados do Censo, a 
amostra se reduz para 45.135 (81,8%) professores e 30.057 (92,9%) turmas em 2007 e 30.210 
(93,2%) turmas em 2008. 

Dos professores incluídos na amostra que será considerada nos exercícios 
econométricos, a maioria é do sexo feminino (77,2%). A média de idade é de 41,7 anos. 
Grande parte dos professores leciona no segundo ciclo do ensino fundamental ou no ensino 
médio (81,0% são PEB II) e possui contrato de trabalho de 20 (43,0%) ou 30 horas (36,7%). A 
maioria encontra-se no Nível I (53,9%) ou Nível II (24,2%) da classificação de avaliação 
docente. A média de tempo de serviço na rede estadual é de 7,2 anos. O salário médio entre 
os professores desta amostra é de R$ 2.078,60. O perfil de professores das amostras completa 
e pareada é ligeiramente distinto. Na segunda amostra, a proporção de docentes com contrato 
de 20 ou 30 horas é mais elevada. Além disso, a média de tempo de serviço é cerca de 8,5 
meses menor do que a observada na amostra completa (Tabela 2.4). 

Entretanto, a principal diferença entre as duas amostra é a representatividade dos 
grupos de professores que lecionam para o primeiro ciclo do ensino fundamental (PEB I) e que 
lecionam para o segundo ciclo do ensino fundamental e para o ensino médio (PEB II). Na 
amostra completa, 23,8% dos professores são PEB I. Na amostra pareada, os professores PEB I 
são sub-representados (19,0%). Isto se deve ao fato de a qualidade do pareamento dos bancos 
do DRHU e do Censo ser inferior entre os professores PEB I do que entre os professores PEB II. 
Do total dos 13.136 PEB I, apenas 8.575 (65%) permanecem na amostra pareada. Já do total 
dos 42.058 PEB II, 36.560 (87%) são encontrados no matching21. Isto se reflete na qualidade do 
pareamento das turmas: enquanto que mais de 97% das turmas do segundo ciclo do ensino 
fundamental (9º ano) e do ensino médio (3º ano) permanecem na amostra pareada, entre as 
turmas do primeiro ciclo do ensino fundamental (5º ano) este valor cai para 77% (Tabela 2.5).  

Com relação ao desempenho dos estudantes no SARESP, também há diferenças 
estatisticamente significantes entre as turmas da amostra completa e aquelas incluídas na 
amostra pareada. As notas médias são maiores na segunda. Como seria de se esperar, a 

                                                           
19

 No DRHU a identificação é dada pelo RG e no Censo por um código gerado pelo INEP. 
20

 Considerou-se docente com cadastro válido aquele que possui informação sobre a escola em que 
leciona e a data de admissão na rede estadual. 
21

 Apesar disso, as diferenças nas características observáveis entre as duas amostras se verificam da mesma maneira 
entre os PEB I e os PEB II. 
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magnitude das diferenças é maior entre as turmas do 5º ano do ensino fundamental (cerca de 
1 a 2 pontos) do que entre as turmas do 9º ano do ensino fundamental e do 3º ano do ensino 
médio (menos de 0,4 pontos). Na amostra pareada, o desempenho dos estudantes do ensino 
fundamental em 2007 foi mais elevado em língua portuguesa (188 e 243 pontos no 5º e 9º 
anos, respectivamente) do que em matemática (184 e 232 pontos). Em 2008, ocorreu o 
inverso, já que as notas médias na primeira disciplina diminuíram (para 182 e 232 pontos no 5º 
ano e 9º anos, respectivamente) e as notas médias na segunda disciplina aumentaram (para 
192 e 246 pontos). No ensino médio, não se observam diferenças significantes entre língua 
portuguesa e matemática. Entre 2007 e 2008, o desempenho médio se elevou em ambas as 
disciplinas (de 263 para 273 pontos). As mesmas tendências são observadas na amostra 
completa (Tabela 2.6). 
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2.4.  Estratégia de identificação 

 

O objetivo deste artigo é entender como professores reagem a diferentes esquemas de 
remuneração e como esta reação impacta o aprendizado dos estudantes, medido por testes de 
proficiência. Portanto, nós apresentamos diferentes especificações econométricas para 
identificar o desempenho dos alunos quando professores estão submetidos a dois tipos 
diferentes de contratos: salários regulares e bônus por desempenho. 

 

2.4.1. Efeitos do aumento de salários regulares 

 

O desafio de identificar o efeito causal dos salários dos professores sobre o aprendizado 
é que, em geral, os fatores que afetam a progressão salarial dos professores podem ser 
correlacionados com sua qualidade e, portanto, com o desempenho dos alunos (por exemplo, 
qualificação). Neste artigo, nós usamos uma fonte de variação exógena de variação salarial, 
dada pela regra dos quinquênios. Empregamos duas estratégias de identificação, descritas a 
seguir. 

A primeira estratégia consiste em estimar a correlação entre as notas dos alunos e o 
tratamento dado pelo aumento salarial dos quinquênios, a partir do modelo (1) abaixo. 

        ∑                
                 

 
              (1) 

em que: 

      notas da turma i, do professor p, na escola s. 

    dummy que indica se o professor possui de 5 a 9 anos de tempo de serviço. 

    dummy que indica se o professor possui de 10 a 14 anos de tempo de serviço. 

    dummy que indica se o professor possui de 15 a 19 anos de tempo de serviço. 

    dummy que indica se o professor possui de 20 a 24 anos de tempo de serviço. 

     anos de serviço do professor p (variável contínua). 

    vetor de características do professor p (gênero, cor, idade, escolaridade, dummies para os 

contratos de trabalho de 20, 30 e 40 horas). 

    vetor de características da turma i (proporção de meninos, proporção de brancos, média de 
idade, educação dos pais, indicadores de renda). 

    efeito fixo da escola. 

      variáveis não-observáveis da turma i, do professor p, na escola s. 

 As dummies de tratamento captam o efeito do aumento dos salários sobre o 
aprendizado sob duas hipóteses. A primeira hipótese é que o efeito da experiência sobre a 
qualidade do professor seja contínuo com o tempo de serviço e que este efeito seja 
adequadamente controlado pela função quadrática da experiência. Desta forma, cada dummy 
de tratamento captaria apenas as diferenças salariais entre professores com e sem 
quinquênios e não suas diferenças de experiência em sala de aula. A segunda hipótese exige 
que, condicional à experiência e às características dos docentes, não haja heterogeneidade na 
qualidade do professor entre diferentes coortes de professores. Em outras palavras, se houver 
diferenças na qualidade do professor entre docentes que ingressaram na rede estadual em 
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momentos do tempo distintos, estas são controladas pelos atributos dos docentes incluídos 
como controles. Este modelo é estimado a partir dos dados do SARESP de 2007, ano em que a 
política de bônus ainda não havia sido implantada. Com isso, esperamos captar apenas o efeito 
do aumento salarial. 

 Nossa primeira estratégia empírica assume hipóteses relativamente fortes para a 
identificação do impacto causal do aumento salarial dado pela regra dos quinquênios sobre o 
aprendizado. É provável que haja diferenças em características não-observáveis dos 
professores de coortes de admissão distintas que impactam a proficiência dos estudantes e 
que não foram controladas no modelo (1). Para lidar com esta possível heterogeneidade, nós 
empregamos uma análise intra-coorte a partir de uma estratégia de diferenças-em-diferenças, 
que explora a variação no mês de admissão ao longo do ano em que o professor completa um 
aniversário de emprego. 

 A admissão na rede estadual paulista exige que o professor seja aprovado em concurso 
público. Ao se inscrever no exame, o candidato escolhe o distrito escolar (diretoria de ensino) 
onde deseja lecionar e esta escolha não pode ser alterada depois da realização da prova e nem 
mesmo depois de três anos após o ingresso na rede estadual. A ordem de contratação segue a 
classificação do docente ao nível do distrito e a disponibilidade de vagas na localidade 
escolhida. Em geral, os processos seletivos ocorrem no final do ano. A maior parte dos 
professores é contratada até o início do período letivo no ano seguinte. Entretanto, como os 
concursos têm validade de dois anos, havendo vagas disponíveis, os aprovados podem ser 
chamados para assumir o cargo em qualquer época do ano. Assim, o mês em que o docente foi 
contratado pela rede estadual correlaciona-se com sua posição no ranking do concurso de 
ingresso da coorte de admissão à qual ele pertence e, possivelmente, com características não-
observáveis relacionadas à qualidade do professor. Deste modo, exploramos esta variação no 
mês de contratação para controlar por possíveis heterogeneidades existentes entre as 
diferentes coortes de admissão, estimando o modelo (2) abaixo. 

                                     
                            (2) 

em que: 

      notas da turma i, do professor p, na escola s. 

    dummy que indica se o professor completa um quinquênio em 2007. 

     anos de serviço do professor p (variável contínua). 

    vetor de características do professor p (gênero, cor, idade, escolaridade, dummies para os 

contratos de trabalho de 20, 30 e 40 horas). 

    vetor de características da turma i (proporção de meninos, proporção de brancos, média de 
idade, educação dos pais, indicadores de renda). 

    efeito fixo da escola. 

      variáveis não-observáveis da turma i, do professor p, na escola s. 

     tempo decorrido desde o último aniversário de emprego até o mês de realização das 

provas do SARESP. 

         , em que            e          . 

Para uma dada coorte de admissão, a variável     mede, na data de realização dos 

exames de proficiência do SARESP, há quanto tempo faz que o professor completou um 
aniversário de emprego. Por exemplo, em novembro de 2007 (mês em que ocorreram as 
provas), o professor que foi contratado em janeiro de 2000 terá 7,9167 anos de tempo de 
serviço e, portanto,          . Já o docente contratado em maio de 2000 terá 7,4167 anos 
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de tempo de serviço e, portanto,          . O Gráfico 2.2 apresenta a distribuição de todos 
os professores da amostra, segundo o mês de admissão na rede estadual. A linha vermelha 
refere-se ao conjunto de professores que completou um ciclo de cinco anos de tempo de 
serviço em 2007 (tratados). A linha azul inclui os demais professores (não-tratados). Nota-se 
que, embora grande parte dos docentes tenha sido contratada entre janeiro e março, há uma 
parcela significativa de professores contratados ao longo dos meses seguintes. 

Entre os docentes que não completam quinquênios no ano em que observamos a 
proficiência dos alunos (2007), esta variável se relaciona ao ranking do professor no concurso 
e mede seu ganho de experiência ao longo do ano. Já entre os professores tratados, que 
completam quinquênios neste ano, esta variável mede também há quanto tempo o professor 
vem recebendo salários mais elevados. Isto porque o aumento salarial é concedido no mês em 
que o professor completa um ciclo de cinco anos (ou múltiplos) de emprego. Ao comparar os 
dois grupos de professores, esta estratégia equivale a um diferenças-em-diferenças e, 
portanto, o parâmetro que identifica o efeito do aumento salarial sobre o aprendizado é   . 
Para que este parâmetro corresponda ao impacto causal do aumento salarial sobre a 
proficiência, a hipótese de identificação é que a diferença na qualidade dos professores 
contratados em meses distintos (num mesmo concurso) é homogênea entre as diferentes 
coortes de admissão. Note, no entanto, que não é preciso assumir que professores que 
ocupam posições semelhantes no ranking dos concursos e pertencem a diferentes coortes de 
admissão são homogêneos quanto às características não-observáveis que influenciam sua 
qualidade. 

Neste ponto, é importante avaliar quais são os efeitos que nossos exercícios 
econométricos são capazes de captar. Uma vez que o adicional por quinquênios é conhecido e, 
portanto, antecipado pelo docente, nossas estimativas referem-se a uma espécie de efeito-
renda. Podemos supor que os professores da rede estadual que possuem salários menores 
decidam se dedicar a outras atividades remuneradas, por exemplo, aulas nas redes municipal e 
privada de ensino ou até mesmo outras atividades profissionais. O tempo dispendido nestas 
atividades pode ser prejudicial ao seu desempenho em sala de aula e afetar negativamente o 
aprendizado de seus alunos, pois o docente deve ter menos disponibilidade para preparar a 
aula, para engajar-se nas atividades de planejamento da escola, para participar de reuniões 
etc. Sendo assim, na hipótese de que o professor enfrenta restrições de crédito, o adicional 
por quinquênios poderia promover uma realocação do tempo do professor, elevando sua 
dedicação às aulas na rede estadual. Assim, se os salários impactarem o aprendizado dos 
alunos, devemos esperar que os estudantes cujos professores recebem o adicional por 
quinquênios tenham notas médias mais altas do que os alunos cujos professores ainda não 
receberam esta gratificação. Do mesmo modo, alunos cujos professores estejam há mais 
tempo recebendo salários mais elevados devem apresentar notas médias maiores do que 
aqueles alunos cujos professores receberam aumento salarial há menos tempo. Ou seja, nós 
devemos esperar uma correlação positiva entre o desempenho médio dos alunos e a variável 
que indica o tratamento pelo quinquênio, assim como com o tempo decorrido desde o 
recebimento do adicional por quinquênio entre os professores que completaram um ciclo de 
cinco anos de carreira em dado ano letivo. Para o contexto da rede estadual paulista, este 
mecanismo parece plausível, uma vez que professores que exercem outras atividades 
remuneradas possuem salários médios mais baixos do que os professores que trabalham 
apenas nesta rede de ensino (Gráfico 2.3). 
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2.4.2. Efeitos do bônus por resultados 

 

A política de pagamento de bônus aos professores foi introduzida em São Paulo em 
2008. Os professores que lecionam em escolas que cumprem as metas de aprendizado 
estabelecidas pela Secretaria de Educação recebem um bônus por mérito no final do ano. O 
bônus pago para cada professor é proporcional à remuneração média recebida ao longo do 
ano. Assim, num dado ano, o valor esperado do bônus é mais elevado para professores que 
completam quinquênios. Do mesmo modo, entre professores que completam quinquênios em 
2008, o valor esperado do bônus é maior para aqueles que completam um ciclo de cinco anos 
de tempo de serviço no início do ano do que para aqueles que completam este ciclo no final do 
ano. Ou seja, o valor esperado do bônus é uma função crescente do tempo decorrido desde 
que o professor completou um ano a mais de tempo de serviço para as coortes tratadas.  

Ao utilizar a regra do adicional por quinquênios para identificar o efeito de aumentos na 
margem intensiva do pagamento da remuneração variável por desempenho, o desafio está em 
separar o efeito do bônus do efeito do aumento salarial induzido pelo fato de o professor 
completar um ciclo de cinco anos (ou múltiplos) no emprego. Nos dois exercícios 
econométricos descritos acima, as regressões foram estimadas a partir dos dados de 
proficiência do SARESP de 2007, ano em que a política de bônus não havia sido implantada. 
Por este motivo, esperamos identificar com estas estimações apenas os efeitos do aumento 
salarial sobre a proficiência. Em 2008, todos os professores efetivos da rede estadual estavam 
sujeitos ao recebimento da remuneração variável. Então, ao estimarmos os modelos 
empregados nos exercícios anteriores a partir dos dados de proficiência do SARESP 2008, os 
coeficientes das dummies de tratamento (modelo 1) e o coeficiente da interação entre a 
dummy de tratamento e o tempo decorrido desde o último aniversário de emprego (modelo 2) 
nos fornecerão os efeitos conjuntos do salário fixo e do bônus por desempenho. 

Para identificar isoladamente o impacto da remuneração variável nos valemos das 
diferenças no ambiente existente entre 2007 (ausência de bônus) e 2008 (introdução do 
bônus) na rede estadual paulista. Em outras palavras, para separar os dois efeitos (salários e 
bônus), empregamos estratégias de diferenças-em-diferenças e diferenças triplas, a partir dos 
modelos (1) e (2) descritos acima e explorando a variação ocorrida ao longo do tempo. O 
modelo (3) a seguir utiliza a variação salarial introduzida pela regra dos quinquênios. 

         ∑                  ∑               
 
               

       
 
   

                                      (3) 

em que: 

       notas da turma i, do professor p, na escola s, no ano t. 

    dummy que indica se o docente possui de 5 a 8 anos de tenure em 2007. 

    dummy que indica se o docente possui de 10 a 13 anos de tenure em 2007. 

    dummy que indica se o docente possui de 15 a 18 anos de tenure em 2007. 

    dummy que indica se o docente possui de 20 a 23 anos de tenure em 2007. 

       dummy para o ano de 2008. 

      anos de serviço do professor p (variável contínua), no ano t. 

     vetor de características do professor p (gênero, cor, idade, escolaridade, dummies para os 

contratos de trabalho de 20, 30 e 40 horas), no ano t. 
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     vetor de características da turma i (proporção de meninos, proporção de brancos, média 
de idade, educação dos pais, indicadores de renda), no ano t. 

    efeito fixo da escola. 

       variáveis não-observáveis da turma i, do professor p, na escola s, no ano t. 

A amostra considerada neste modelo é ligeiramente diferente daquela do modelo (1). 
Neste caso, excluímos as coortes de professores que completaram quinquênios em 2008. Isto 
porque desejamos manter no grupo de tratamento os professores que entre 2007 e 2008 
verificaram apenas a mudança da introdução do bônus e, nos dois anos, estiveram sujeitos à 
mesma faixa salarial. Os parâmetros    identificam as diferenças nas correlações entre as 
dummies de tratamento e a proficiência dos alunos existentes entre 2008 e 2007 (segundas 
diferenças). Sob as hipóteses de que: a) os efeitos do salário regular e do bônus são 
aditivamente separáveis e b) os efeitos dos salários sobre a proficiência é homogêneo para as 
diferentes coortes, estes parâmetros identificam o impacto da margem intensiva do bônus 
esperado sobre a proficiência. 

Já o modelo (4) explora a variação no mês de contratação dos professores e introduz a 
diferença ao longo do tempo entre as diferenças na ordem de admissão entre professores 
tratados e não-tratados pela regra dos quinquênios (terceiras diferenças). O parâmetro de 
interesse é   . 

                                                              

                          
                                   (4) 

em que: 

       notas da turma i, do professor p, na escola s, no ano t. 

     dummy que indica se o docente completou quinquênio em 2007 ou 2008. 

     tempo decorrido desde o último aniversário de emprego até o mês de realização das 

provas do SARESP. 

       dummy para o ano de 2008. 

      anos de serviço do professor p (variável contínua), no ano t. 

     vetor de características do professor p (gênero, cor, idade, escolaridade, dummies para os 

contratos de trabalho de 20, 30 e 40 horas), no ano t. 

     vetor de características da turma i (proporção de meninos, proporção de brancos, média 
de idade, educação dos pais, indicadores de renda), no ano t. 

    efeito fixo da escola. 

       variáveis não-observáveis da turma i, do professor p, na escola s, no ano t. 

 Os modelos (1) a (4) foram estimados a partir das notas de língua portuguesa e 
matemática do SARESP, para as turmas do 5º e 9º anos do ensino fundamental e do 3º ano do 
ensino médio. As regressões para língua portuguesa e matemática foram estimadas 
considerando-se três amostras distintas de professores: a) todos os professores pareados; b) 
professores específicos da área (respectivamente, linguagem/humanidades e exatas/ciências); 
c) professores específicos das disciplinas (respectivamente, língua portuguesa e matemática).  
Foram estimados os efeitos dos salários e do bônus por desempenho sobre a nota média da 
turma, bem como sobre os percentis 10, 25, 75 e 90 da distribuição de notas. 
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2.5. Resultados e discussão 

  

As Tabelas 2.7 a 2.9 apresentam os resultados das estimações dos modelos 01 e 02 
(efeitos dos salários sobre a proficiência), respectivamente, para o 5º e 9º anos do ensino 
fundamental e para o 3º ano do ensino médio. Já as Tabelas 2.10 a 2.12 mostram os resultados 
das estimações dos modelos 03 e 04 (efeitos do bônus potencial sobre a proficiência), também 
para as mesmas séries. Os impactos ao longo da distribuição ainda podem ser visualizados nas 
Figuras 2.1 a 2.6. Todos estes resultados referem-se às estimações que consideram a amostra 
de professores específicos de cada disciplina, ou seja, nas regressões para matemática e língua 
portuguesa, consideramos apenas os professores que lecionam cada disciplina, 
respectivamente. Esta escolha justifica-se pelo fato de que os resultados estimados a partir das 
três amostras de professores (todos os professores, professores de área e professores de 
disciplina) são qualitativamente semelhantes. Escolhemos reportar estes resultados por supor 
que, se os salários regulares ou o bônus por desempenho afetarem o aprendizado, estes 
efeitos devem ser maiores entre os professores específicos de cada disciplina. Os coeficientes 
foram padronizados e, portanto, medem os efeitos em termos de desvios-padrão da nota. 

 

2.5.1. Resultados dos efeitos dos salários regulares 

  

Na Tabela 2.7, vemos que o aumento de 5% dos salários regulares apresenta correlação 
positiva com as notas médias de língua portuguesa no 5º ano do ensino fundamental, a partir 
do 25º percentil da distribuição de notas (para a coorte de professores que em 2007 possuía 
entre cinco e nove anos de tempo de serviço – T5). Este impacto é da ordem de 0,064 a 0,093 
desvios-padrão das notas. A correlação positiva entre o aumento salarial e a proficiência em 
língua portuguesa nesta série, no entanto, só é observada para este grupo de professores. 
Também não observamos impactos positivos do aumento salarial sobre a proficiência em 
matemática, a partir da estimação do modelo 01. 

Quando controlamos por possíveis heterogeneidades existentes entre as diferentes 
coortes de admissão (modelo 02), não somos capazes de afirmar que o aumento salarial 
impacta as notas de língua portuguesa no 5º ano, já que os coeficientes estimados deixam de 
ser estatisticamente significantes. Entretanto, nesta especificação, encontramos correlação 
positiva entre o recebimento do aumento do adicional por quinquênio e as notas de 
matemática, no 10º, 25º e 90º percentis de notas. Os coeficientes estimados possuem 
magnitude bastante elevada, da ordem de 0,243 a 0,315 desvios-padrão da nota. Em resumo, 
os resultados não são robustos às diferentes especificações, de modo que não podemos 
concluir pelo impacto positivo do aumento salarial sobre a proficiência no 5º ano do ensino 
fundamental. 

O mesmo se pode afirmar em relação ao 9º ano do ensino fundamental e do 3º ano do 
ensino médio. Nas Tabelas 2.8 e 2.9, vemos que há poucos coeficientes referentes ao impacto 
do aumento salarial sobre a proficiência que se mostram estatisticamente significantes e 
mesmos estes apresentam nível de significância a 10% apenas. Estes resultados mostram que, 
de maneira geral, não há correlação entre o aumento salarial de 5% advindo do adicional por 
quinquênios e as notas em língua portuguesa e matemática, quer seja na estimação do modelo 
01 ou do modelo 02. A exceção é a regressão para matemática no 3º ano do ensino médio, 
estimada a partir da análise intra-coortes, que considera o tempo decorrido desde que o 
professor completou um ciclo de cinco anos de tempo de serviço. Nesta especificação, quase 
todos os coeficientes são estatisticamente significantes e 5%. Os pontos estimados variam 
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entre 0,528 e 1,135 desvios-padrão, o que sugere impactos dos salários sobre a proficiência 
demasiadamente elevados para serem críveis. 

Em resumo, nossas estimativas não apontam para resultados robustos dos efeitos de 
aumentos nos salários regulares sobre a proficiência, o que condiz com a maior parte dos 
trabalhos na literatura de Economia da Educação. A ausência de efeitos do aumento dos 
salários sobre a melhoria das notas pode ter duas explicações. Em primeiro lugar, estas 
estimativas refletem uma espécie de efeito-renda. Como o recebimento do adicional por 
quinquênio é conhecido pelo professor, um mecanismo segundo o qual esta variação na 
remuneração do docente afetaria a proficiência seria por meio de sua realocação de tempo. 
Segundo discutimos na seção 04, é razoável supor que professores com salários mais baixos 
exerçam outras atividades profissionais, além de sua jornada de trabalho na rede estadual 
paulista. Assim, numa economia com restrição ao crédito, o adicional por quinquênio poderia 
estimular o docente a realocar seu tempo, reduzindo outras atividades profissionais e 
elevando sua dedicação à rede estadual. Entretanto, podemos argumentar que o valor 
recebido pelos professores mensalmente como adicional por quinquênio (R$ 106,27, em 
média) não é suficiente para promover esta realocação de tempo. Em segundo lugar, também 
se pode sugerir que, uma vez que o recebimento da gratificação por quinquênio não está 
atrelado a nenhuma medida de desempenho do professor ou a exigências adicionais de suas 
tarefas ou rotina de trabalho, não há incentivos para o docente dedique mais tempo a 
melhorar a qualidade de sua aula (como preparar exercícios para ministrar em aula ou 
participar mais das atividades da escola, por exemplo), mesmo que ele deixe reduza a 
quantidade de horas que trabalha em outras atividades. Infelizmente, não temos boas 
informações que reflitam a alocação do tempo dos professores entre diferentes atividades 
profissionais e nem mesmo as tarefas relacionadas com a dedicação do professor às aulas que 
ministra que nos permitam especular sobre estas possibilidades22. 

 

2.5.2. Resultados dos efeitos do bônus potencial 

  

Na Tabela 2.10, nota-se que o aumento do bônus potencial do professor, medido pela 
estratégia de diferenças-em-diferenças (modelo 03), parece estar positivamente associado às 
notas de língua portuguesa e matemática, na cauda superior da distribuição. Este resultado é 
válido para a coorte de professores mais velhos, que em 2007 completou entre 20 e 23 anos 
de tempo de serviço. O impacto estimado sobre a proficiência em língua portuguesa varia 
entre 0,108 e 0,141 desvios-padrão da nota e sobre a proficiência em matemática, entre 0,129 
e 0,170 desvios-padrão. Ao controlarmos pelas heterogeneidades entre as diferentes coortes 
de admissão (diferenças triplas, modelo 04), os coeficientes associados ao impacto do bônus 
potencial sobre as notas de matemática deixam de ser estatisticamente significantes. Já em 
relação à língua portuguesa, novamente os resultados apontam correlação positiva entre o 
aumento do bônus potencial sobre a proficiência nesta disciplina. Estes resultados sugerem 
que os alunos cujos professores estão expostos a bônus potenciais marginalmente mais 
elevados apresentam notas mais altas (na cauda superior da distribuição). Entretanto, 
novamente encontramos pontos estimados muito elevados em relação ao que se poderia 

                                                           
22

 Entretanto, se este for um mecanismo razoável, esperaríamos que os impactos dos aumentos dos salários 
regulares por adicionais dos quinquênios sobre a proficiência fossem maiores entre professores que possuem as 
maiores chances de realocar seu tempo entre diferentes atividades profissionais, quais sejam, aqueles que possuem 
jornada de trabalho parcial (12, 20, 30 horas) vis-à-vis àqueles que possuem turno integral de trabalho (40 horas). 
Por isto, estimamos as regressões dos modelos 01 e 02 separadamente para quatros amostras distintas de 
professores, considerando seu contrato de trabalho. Os resultados são qualitativamente os mesmos. 
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esperar como o impacto da margem intensiva do pagamento de bônus por desempenho: entre 
0,340 e 0,484 desvios-padrão da nota. 

Na Tabela 2.11, os impactos estimados do bônus potencial sobre a proficiência em 
língua portuguesa no 9º ano do ensino fundamental são, em geral, negativos na cauda inferior 
(coorte de professores com 5 a 8 anos de tempo de serviço em 2007) e positivos na cauda 
superior da distribuição de notas (coorte de professores com 10 a 13 anos de tempo de serviço 
em 2007), quando estimados pelo modelo 03. Entretanto, deixam de ser estatisticamente 
significantes na especificação dada pelo modelo 04. Os coeficientes associados à proficiência 
em matemática não são, em geral, estatisticamente significantes em nenhuma das duas 
especificações. Já na Tabela 2.12, observamos que os impactos estimados do bônus potencial 
sobre a proficiência no 3º ano do ensino médio não apresentam robustez para as diferentes 
coortes de professores. Os resultados sobre língua portuguesa são negativos (coorte de 
professores com 10 a 13 anos de tempo de serviço em 2007). Já sobre matemática, 
encontramos resultados positivos e negativos ao longo de toda a distribuição, para coortes de 
professores distintas (10-13 e 15-18 anos de tempo de serviço em 2007, respectivamente). 
Novamente, os resultados não são robustos às diferentes especificações dos modelos 03 e 04. 
Mais uma vez, observamos pontos estimados relativamente altos. 

Em resumo, de maneira geral nossas estimativas não nos permitem concluir que bônus 
potenciais marginalmente maiores impactam o aprendizado dos alunos, pelo menos no curto 
prazo. A única evidência encontrada nestes exercícios é a de uma correlação positiva entre 
aumentos no bônus esperado e as notas em língua portuguesa no 5º ano do ensino 
fundamental. Oshiro e Scorzafave (2011) também documentam esta correlação, ao estudarem 
os impactos do bônus por desempenho paulista, empregando as estratégias de propensity 
score matching (para selecionar grupos de controle adequados à comparação com os 
professores da rede estadual de São Paulo) e diferenças-em-diferenças aos dados da Prova 
Brasil de 2007 e 2009. Os autores encontram impacto da introdução do bônus sobre as notas 
da ordem de 3,7 pontos na escala do SAEB23. No entanto, como já salientamos, os coeficientes 
estimados em nosso trabalho apresentam magnitude demasiadamente elevada para o 
impacto que queremos identificar, qual seja, o efeito de aumentos marginais no pagamento de 
bônus por desempenho que o professor espera receber ao final do ano. 

Alguns argumentos podem explicar a ausência de impacto do bônus potencial marginal 
sobre a proficiência. Primeiramente, nossas estimativas refletem os efeitos do pagamento do 
bônus potencial na margem. Isto porque, diferentemente de avaliações de impacto 
tradicionais (que mediriam os efeitos na margem extensiva), no nosso caso todos os 
professores estão sujeitos à política de pagamento de bônus. O grupo de ‘tratamento’ é 
composto pelos professores que estão potencialmente sujeitos a um bônus mais elevado. 
Tudo o mais constante, se a parcela cumprida das metas de aprendizagem for igual para dois 
professores, um que recebe quinquênio e outro que não recebe, o primeiro auferirá um bônus 
em valor 5% maior. Assim, para que esta diferença no valor potencial da remuneração variável 
se reflita em diferentes esforços dos professores sujeitos a metas igualmente difíceis, é preciso 
supor que os docentes possuem função de utilidade log-linear e, portanto, se importam com o 
valor absoluto recebido como bonificação, e não com o valor relativo (proporcional ao seu 
salário) e esta pode ser uma hipótese forte. 

Em segundo lugar, é preciso lembrar que nossas estimativas refletem os efeitos do 
bônus para o ano de 2008. Neste ano, a política de remuneração variável por desempenho foi 
anunciada aos professores em meados de março. Durante o ano, as regras para o pagamento 
foram comunicadas informalmente por meio da imprensa, mas a lei que regulamenta a política 
e estabelece formalmente suas regras só foi aprovada no final do ano letivo. Além disso, os 

                                                           
23

 Também encontram efeitos positivos sobre matemática, de 6,4 pontos na escala SAEB. 
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professores só conheceram as notas do SARESP, a metodologia de cálculo e os resultados do 
IDESP e as metas que as escolas deveriam atingir em cada série em meados de maio, depois de 
realizado o planejamento escolar e iniciado o ano letivo. Assim, pode-se argumentar que, este 
período não foi suficiente para que os gestores e os professores compreendessem o 
funcionamento do mecanismo de incentivo proposto e pudessem reagir a ele, tomando 
atitudes para readequar o planejamento pedagógico da escola, reformulassem seus planos de 
aula e estratégias de ensino-aprendizagem. Desta forma, talvez não devêssemos esperar 
resultados positivos da política de remuneração variável por desempenho no curto prazo. 
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2.6. Comentários finais 

 

A remuneração dos professores de escolas públicas é debatida no Brasil como uma 
política importante para a melhoria da qualidade da educação. Além disso, diversas redes de 
ensino vêm adotando políticas de remuneração variável aos docentes, atrelada ao 
desempenho de seus estudantes em exames de proficiência. Neste artigo, estudamos os 
efeitos de aumento salariais dos professores e da política de pagamento por mérito (bônus) 
sobre o desempenho dos alunos na rede pública estadual de São Paulo/Brasil, aproveitando a 
existência de uma regra de variação exógena salarial dada pelos adicionais por tempo de 
serviço (regra dos quinquênios). 

Pela regra dos quinquênios, a cada cinco anos de tempo de serviço completos, os 
professores recebem um aumento no salário regular de 5%. Desta maneira, a data de 
admissão dos professores para a rede estadual é usada para avaliar sua elegibilidade ao 
aumento de salário e o tempo de exposição dos professores que receberam o adicional por 
tempo de serviço aos maiores salários, explorando as diferenças no timing de contratação dos 
professores ao longo do ano. Como esta gratificação é conhecida e, portanto, antecipada pelo 
professor, nossas estimativas fornecem o impacto de um efeito-renda sobre a proficiência, 
cujo mecanismo de transmissão poderia ser dado pela realocação de tempo do professor, 
elevando sua disponibilidade para atividades benéficas para os alunos. 

Também avaliamos os efeitos da implantação do sistema de pagamento de bônus por 
resultado aos professores em São Paulo sobre as notas. Para isso, exploramos o fato de que, 
para uma mesma coorte de professores, o bônus potencial, ou seja, o valor esperado da 
recompensa é uma função do salário médio do professor ao longo do ano. Logo, o valor 
esperado do pagamento por mérito também depende da data de admissão do professor. A 
identificação se dá pelas diferenças nas correlações entre as notas e as variações salários antes 
e depois da introdução da política de pagamento por resultados. Neste caso, estamos 
identificando o efeito marginal do pagamento de bônus: professores elegíveis ao quinquênio 
estão sujeitos a um valor de bônus marginalmente maior do que os demais docentes. Se o 
esforço dos docentes estiver relacionado ao incentivo financeiro absoluto dado pelo bônus, 
deveríamos observar uma correlação positiva entre o tratamento do quinquênio e as notas, 
bem como entre o tempo decorrido desde que o professor completou o último ciclo de cinco 
anos de tempo de serviço e o desempenho dos alunos. 

Para controlar os impactos de outras variáveis que possam confundir o efeito dos 
salários ou do bônus dos professores por dependerem também do tempo de admissão (por 
exemplo, experiência), além de outras possíveis heterogeneidades entre as coortes de 
professores, nós conduzimos estratégias de identificação via diferenças-em-diferenças e 
diferenças triplas, explorando a variação entre as coortes e a variação ao longo do tempo. As 
estimativas encontradas, no entanto, não fornecem evidências empíricas que permitam 
concluir pela efetividade do aumento dos salários regulares ou do bônus por desempenho 
sobre o aprendizado dos alunos. No caso dos salários, é possível argumentar que a magnitude 
do aumento salarial dado pelo adicional por quinquênio não é suficiente para promover a 
realocação de tempo do professor, de modo que este se dedique mais às aulas na rede 
estadual paulista, ou simplesmente que a taxa marginal de substituição entre lazer e renda 
seja decrescente. Ou ainda, pode-se sugerir que, embora este mecanismo seja possível, não há 
incentivos para que o professor o faça, já que o recebimento da gratificação não está atrelado 
à sua performance e nem mesmo à obrigatoriedade de exercer outras atividades na escola. Já 
no caso do bônus, a ausência de impacto pode ser justificada pelo timing de nossa avaliação. 
Dado que a política foi implantada em 2008, talvez não tenha havido tempo hábil para que os 
professores compreendessem as regras do mecanismo de incentivos dado pelo bônus e nem 
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mesmo que mudassem de atitude para alinhar suas ações aos objetivos do programa de elevar 
a proficiência em língua portuguesa e matemática. Ou ainda, é possível argumentar que este 
tipo de política deveria começar a surtir efeitos em períodos de tempo mais longos. Para 
investigar esta possibilidade, é necessário estender esta avaliação para dados que 
compreendam períodos de tempo mais longos. 
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Tabela 2.1: Pontuação dos indicadores de avaliação docente (evolução não acadêmica) 

Fator Aperfeiçoamento Pontos 
Pontuação 

Máxima 

Doutorado 14 - 

Mestrado 12 - 

Especialização (360 horas, no mínimo) 11 - 

Aperfeiçoamento (180 horas, no mínimo) 9 - 

Licenciatura / Bacharelado 8 – 10 - 

Extensão universitária 3 – 7 - 

Fator Atualização Pontos 
Pontuação 

Máxima 

Participação em congressos, seminários, cursos de curta duração 

30 a 59 horas 3 - 

60 a 89 horas 5 - 

90 a 179 horas 7 - 

180 horas ou mais 9 - 

Fator Produção Profissional Pontos 
Pontuação 

Máxima 

Livro 5 – 12 - 

Artigo em periódico científico 3 9 

Software educacional ou vídeo 5 15 

Relatório de pesquisa na área de educação 5 15 

Fonte: SEE/SP. Elaboração própria. 

 

Tabela 2.2: Pontuação mínima, peso dos fatores e interstícios da avaliação docente (Evolução não 
acadêmica) 

Níveis Interstício 
Pontuação 

mínima 
necessária 

Peso 
‘Aperfeiçoamento’ 

Peso 
‘Atualização’ 

Peso ‘Produção 
Profissional’ 

I para II 4 anos 35 pontos 4 4 2 

II para III 4 anos 40 pontos 4 4 2 

III para IV 5 anos 50 pontos 3 3 4 

IV para V 5 anos 60 pontos 3 3 4 

Fonte: SEE/SP. Elaboração própria. 

 

Tabela 2.3: Pontuação exigida para progressão e aumento salarial, por faixas 
(Valorização por mérito) 

Faixa 
Pontuação mínima exigida 

para atingir a faixa 
Percentual de aumento 

sobre o salário-base inicial 
Tempo mínimo de 

permanência na faixa 

1 - - 4 anos 

2 6 25% 3 anos 

3 7 50% 3 anos 

4 8 75% 3 anos 

5 9 100% - 

Fonte: SEE/SP. Elaboração própria. 
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Tabela 2.4: Características dos professores                                                                                                                 
(Diferenças entre as amostras completa e pareada) 

  
Amostra 
completa 

Amostra 
pareada 

Diferença 

Características demográficas 
  

Mulheres 
0,789 0,772 0.017*** 

(0,001) (0,002) (0,002) 

Idade 
42,454 41,726 0.729*** 

(0,028) (0,034) (0,045) 

Características laborais       

PEB I 
0,238 0,190 0.048*** 

(0,001) (0,002) (0,002) 

PEB II 
0,762 0,810 -0.048*** 

(0,001) (0,002) (0,002) 

Tempo de serviço 
7,883 7,167 0.716*** 

(0,021) (0,024) (0,032) 

Contrato 12 horas 
0,118 0,119 0,000 

(0,001) (0,002) (0,002) 

Contrato 20 horas 
0,407 0,430 -0.023*** 

(0,002) (0,002) (0,003) 

Contrato 30 horas 
0,344 0,367 -0.022*** 

(0,002) (0,002) (0,003) 

Contrato 40 horas 
0,131 0,084 0.046*** 

(0,001) (0,001) (0,002) 

Nível I 
0,539 0,539 0,000 

(0,002) (0,002) (0,003) 

Nível II 
0,242 0,242 0,000 

(0,002) (0,002) (0,003) 

Nível III 
0,119 0,120 -0,001 

(0,001) (0,002) (0,002) 

Nível IV 
0,076 0,075 0,001 

(0,001) (0,001) (0,002) 

Nível V 
0,023 0,023 0,000 

(0,001) (0,001) (0,001) 

Salário-base 
2136,3 2078,6 57.7*** 

(3,078) (3,124) (4,415) 

Fonte: Microdados DRHU/SEE. Elaboração própria. 

Notas: Informações referentes ao ano de 2008. 

Erro-padrão entre parênteses. ***p<0.01; **p<0.05; *p<0.10. 

Número de observações (professores): 55.194 na amostra completa; 
45.135 na amostra pareada. 
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Tabela 2.5: Número de observações das amostras completa e pareada 

Número de 
professores 

DRHU 
Pareamento 
DRHU-Censo 
na etapa 01 

Pareamento 
DRHU-

Censo na 
etapa 02 

Pareamento 
DRHU-

Censo na 
etapa 03 

Total 
pareado 

PEB I 
13,136 5,621 1,938 1,016 8,575 

100% 43% 15% 8% 65% 

PEB II 
42,058 26,539 6,244 3,777 36,560 

100% 63% 15% 9% 87% 

Total 
55,194 32,160 8,182 4,793 45,135 

100% 58% 14% 9% 82% 

Número de 
turmas 

SARESP 2007 SARESP 2008 
Pareamento 

DRHU-
Censo 2007 

Pareamento 
DRHU-

Censo 2008 

Total 
pareado 

5º ano EF 
7,922 7,772 6,042 6,051 12,093 

100,0% 100,0% 76,3% 77,9% 77,0% 

9º ano EF 
13,572 13,588 13,190 13,304 26,494 

100,0% 100,0% 97,2% 97,9% 97,5% 

3º ano EM 
10,856 11,056 10,825 10,855 21,680 

100,0% 100,0% 99,7% 98,2% 98,9% 

Total 
32,350 32,416 30,057 30,210 60,267 

100,0% 100,0% 92,9% 93,2% 93,1% 

Fonte: Microdados SARESP, Censo da Educação Básica, DRHU/SEE. Elaboração própria. 
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Tabela 2.6: Proficiência média no SARESP                                                                                                                                                                                                                   
(Diferenças entre as amostras completa e pareada) 

 
2007 2008 

  
Amostra 
completa 

Amostra 
pareada 

Diferença 
Amostra 
completa 

Amostra 
pareada 

Diferença 

5º ano EF 
      

Língua Portuguesa 
186,84 188,07 -1.23*** 180,00 181,50 -1.51*** 

(0,08) (0,09) (0,12) (0,09) (0,11) (0,14) 

Matemática 
182,45 184,07 -1.62*** 190,47 192,17 -1.70*** 

(0,09) (0,10) (0,14) (0,10) (0,11) (0,15) 

9º ano EF             

Língua Portuguesa 
242,62 242,99 -0.37*** 231,67 231,84 -0.18* 

(0,09) (0,09) (0,12) (0,07) (0,07) (0,10) 

Matemática 
231,53 231,77 -0.24*** 245,72 245,89 -0.17* 

(0,06) (0,06) (0,08) (0,07) (0,07) (0,09) 

3 ano EM 

      
Língua Portuguesa 

263,18 263,30 -0,12 272,46 272,66 -0.20* 

(0,08) (0,08) (0,11) (0,08) (0,08) (0,12) 

Matemática 
263,69 263,78 -0,09 273,77 273,93 -0,16 

(0,07) (0,07) (0,10) (0,08) (0,08) (0,11) 

Fonte: Microdados SARESP 2007 e 2008. Elaboração própria. 

Erro-padrão entre parênteses. ***p<0.01; **p<0.05; *p<0.10. 

Número de observações (turmas):                                                                                                                                                                                                                                                  
2007 - amostra completa: 7.922 (5º ano EF), 13.572 (9 ano EF), 10.856 (3 ano EM).                                                                                                                                                                                                                                    
2007 - amostra pareada: 6.042 (5º ano EF), 13.190 (9 ano EF), 10.825 (3 ano EM).                                                                                                                                                                                                                                                   
2008 - amostra completa: 7.772 (5º ano EF), 13.588 (9 ano EF), 11.056 (3 ano EM).                                                                                                                                                                                                                                    
2008 - amostra pareada: 6.051 (5º ano EF), 13.304 (9 ano EF), 10.855 (3 ano EM). 
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Tabela 2.7: Efeitos dos salários fixos sobre a proficiência                                                                                                                  
(5º ano do ensino fundamental) 

Modelo 01: Primeiras diferenças em 2007 (Coeficiente da dummy de tratamento para as diferentes coortes) 

Língua 
Portuguesa 

p10 p25 média p75 p90 

T5 
0.030 0.064** 0.079*** 0.093*** 0.082*** 

(0.035) (0.031) (0.027) (0.032) (0.030) 

T10 
-0.050 0.005 0.019 0.036 0.021 

(0.055) (0.050) (0.044) (0.047) (0.044) 

T15 
0.033 0.016 0.032 0.046 0.023 

(0.036) (0.036) (0.029) (0.032) (0.033) 

T20 
-0.161** -0.042 -0.044 0.021 0.004 

(0.076) (0.069) (0.057) (0.064) (0.060) 

N 6,268 6,268 6,268 6,268 6,268 

Matemática p10 p25 média p75 p90 

T5 
0.024 0.020 0.022 0.025 -0.010 

(0.032) (0.031) (0.027) (0.032) (0.033) 

T10 
0.062 0.019 0.026 0.013 0.050 

(0.047) (0.047) (0.040) (0.045) (0.045) 

T15 
0.000 0.001 -0.007 0.021 -0.008 

(0.035) (0.037) (0.032) (0.037) (0.039) 

T20 
-0.039 0.020 -0.074 -0.108 -0.046 

(0.069) (0.082) (0.088) (0.109) (0.112) 

N 6,439 6,439 6,439 6,439 6,439 

Modelo 02: Análise intra-coortes em 2007                                                                                                                                                                                                                                            
(Coeficiente da interação entre a dummy de tratamento e o tempo decorrido desde o último aniversário) 

Língua 
Portuguesa 

p10 p25 média p75 p90 

T*tempo 
-0.121 0.034 -0.016 -0.127 0.043 

(0.104) (0.167) (0.136) (0.192) (0.126) 

N 6,268 6,268 6,268 6,268 6,268 

Matemática p10 p25 média p75 p90 

T*tempo 
0.271* 0.315** 0.216 0.124 0.243* 

(0.158) (0.139) (0.142) (0.174) (0.136) 

N 6,439 6,439 6,439 6,439 6,439 

Fonte: Microdados SARESP, Censo da Educação Básica, DRHU/SEE. Elaboração própria. 
Erro-padrão entre parênteses. ***p<0.01; **p<0.05; *p<0.10. 
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Tabela 2.8: Efeitos dos salários fixos sobre a proficiência                                                                                                                  
(9º ano do ensino fundamental) 

Modelo 01: Primeiras diferenças em 2007 (Coeficiente da dummy de tratamento para as diferentes coortes) 

Língua 
Portuguesa 

p10 p25 média p75 p90 

T5 
0.043 0.048 0.017 0.065 -0.055 

(0.076) (0.065) (0.046) (0.069) (0.069) 

T10 
0.000 0.000 0.002 0.058 -0.132 

(0.121) (0.105) (0.072) (0.108) (0.110) 

T15 
0.231 0.353* 0.043 -0.051 -0.327*** 

(0.152) (0.181) (0.077) (0.122) (0.121) 

T20 
0.077 -0.066 -0.052 -0.041 -0.118 

(0.142) (0.122) (0.094) (0.147) (0.123) 

N 4,527 4,527 4,527 4,527 4,527 

Matemática p10 p25 média p75 p90 

T5 
0.047 0.082* 0.083* 0.071 0.095 

(0.047) (0.047) (0.043) (0.089) (0.100) 

T10 
0.042 0.045 0.050 0.002 -0.223 

(0.212) (0.173) (0.162) (0.230) (0.311) 

T15 
0.008 0.026 0.071 0.151 0.182 

(0.081) (0.108) (0.093) (0.159) (0.207) 

T20 
0.094 0.145 0.191** 0.240* 0.189 

(0.083) (0.090) (0.083) (0.143) (0.170) 

N 3,588 3,588 3,588 3,588 3,588 

Modelo 02: Análise intra-coortes em 2007                                                                                                                                                                                                                                            
(Coeficiente da interação entre a dummy de tratamento e o tempo decorrido desde o último aniversário) 

Língua 
Portuguesa 

p10 p25 média p75 p90 

T*tempo 
0.346* 0.182 0.042 -0.276 -0.067 

(0.189) (0.160) (0.240) (0.316) (0.223) 

N 17,103 17,103 17,103 17,103 17,103 

Matemática p10 p25 média p75 p90 

T*tempo 
-0.133 0.232 0.116 0.102 -0.220 

(0.110) (0.146) (0.117) (0.186) (0.144) 

N 6,706 6,706 6,706 6,706 6,706 

Fonte: Microdados SARESP, Censo da Educação Básica, DRHU/SEE. Elaboração própria. 
Erro-padrão entre parênteses. ***p<0.01; **p<0.05; *p<0.10. 
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Tabela 2.9: Efeitos dos salários fixos sobre a proficiência                                                                                                                  
(3º ano do ensino médio) 

Modelo 01: Primeiras diferenças em 2007 (Coeficiente da dummy de tratamento para as diferentes coortes) 

Língua 
Portuguesa 

p10 p25 média p75 p90 

T5 
-0.012 -0.001 0.034 0.034 0.122* 

(0.053) (0.054) (0.045) (0.068) (0.069) 

T10 
0.019 -0.082 0.031 0.105 0.157 

(0.084) (0.101) (0.078) (0.105) (0.132) 

T15 
0.179 0.097 0.192** 0.207 0.323** 

(0.112) (0.106) (0.091) (0.131) (0.131) 

T20 
-0.059 0.003 0.029 0.047 0.137 

(0.067) (0.075) (0.066) (0.097) (0.118) 

N 3,702 3,702 3,702 3,702 3,702 

Matemática p10 p25 média p75 p90 

T5 
0.038 0.048 -0.010 -0.045 -0.158 

(0.064) (0.070) (0.081) (0.107) (0.173) 

T10 
0.057 0.091 -0.020 -0.029 -0.347 

(0.142) (0.162) (0.157) (0.198) (0.298) 

T15 
0.188 0.243 0.031 -0.143 -0.371 

(0.153) (0.168) (0.141) (0.185) (0.264) 

T20 
0.013 0.075 -0.034 -0.019 -0.287 

(0.082) (0.090) (0.098) (0.147) (0.218) 

N 3,682 3,682 3,682 3,682 3,682 

Modelo 02: Análise intra-coortes em 2007                                                                                                                                                                                                                                            
(Coeficiente da interação entre a dummy de tratamento e o tempo decorrido desde o último aniversário) 

Língua 
Portuguesa 

p10 p25 média p75 p90 

T*tempo 
2.205 0.159 0.435 -0.108 -5.042** 

(2.942) (5.129) (2.224) (1.176) (2.256) 

N 3,702 3,702 3,702 3,702 3,702 

Matemática p10 p25 média p75 p90 

T*tempo 
0.528* 0.436 0.783*** 0.977*** 1.135** 

(0.320) (0.321) (0.268) (0.348) (0.477) 

N 3,682 3,682 3,682 3,682 3,682 

Fonte: Microdados SARESP, Censo da Educação Básica, DRHU/SEE. Elaboração própria. 
Erro-padrão entre parênteses. ***p<0.01; **p<0.05; *p<0.10. 

 

 

 

 

 

 

  



66 
 

Tabela 2.10: Efeitos do bônus potencial sobre a proficiência                                                                                                                  
(5º ano do ensino fundamental) 

Modelo 03: Diferenças-em-diferenças 2008-2007                                                                                                                                                                                                                                                                          
(Coeficiente da interação entre a dummy de 2008 e a dummy de tratamento, para as diferentes coortes) 

Língua 
Portuguesa 

p10 p25 média p75 p90 

d08*T5 
-0.046 -0.008 -0.008 0.022 -0.011 

(0.032) (0.027) (0.022) (0.027) (0.028) 

d08*T10 
. . . . . 

. . . . . 

d08*T15 
-0.031 -0.018 -0.006 0.019 -0.001 

(0.033) (0.034) (0.027) (0.034) (0.039) 

d08*T20 
0.052 0.018 0.075 0.108* 0.141** 

(0.062) (0.064) (0.055) (0.065) (0.062) 

N 11,315 11,315 11,315 11,315 11,315 

Matemática p10 p25 média p75 p90 

d08*T5 
0.013 0.006 0.004 0.005 0.039 

(0.034) (0.030) (0.024) (0.029) (0.031) 

d08*T10 
-0.310* 0.117 0.141 0.297 0.401 

(0.186) (0.233) (0.281) (0.275) (0.401) 

d08*T15 
-0.006 -0.058 -0.025 -0.037 0.033 

(0.041) (0.041) (0.034) (0.039) (0.040) 

d08*T20 
0.167** 0.077 0.129** 0.170** 0.134* 

(0.065) (0.066) (0.066) (0.077) (0.080) 

N 11,735 11,735 11,735 11,735 11,735 

Modelo 04: Análise intra-coortes - Diferenças triplas (Coeficiente da interação entre a dummy de 2008, a 
dummy de tratamento e o tempo decorrido desde o último aniversário)                                                                                                                                                                  

Língua 
Portuguesa 

p10 p25 média p75 p90 

d08*T*time 
0.137 0.097 0.245 0.484** 0.340* 

(0.206) (0.220) (0.194) (0.196) (0.190) 

N 12,598 12,598 12,598 12,598 12,598 

Matemática p10 p25 média p75 p90 

d08*T*time 
0.015 0.057 0.043 0.013 0.027 

(0.148) (0.175) (0.133) (0.160) (0.141) 

N 13,113 13,113 13,113 13,113 13,113 

Fonte: Microdados SARESP, Censo da Educação Básica, DRHU/SEE. Elaboração própria. 
Erro-padrão entre parênteses. ***p<0.01; **p<0.05; *p<0.10. 
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Tabela 2.11: Efeitos do bônus potencial sobre a proficiência                                                                                                                  
(9º ano do ensino fundamental) 

Modelo 03: Diferenças-em-diferenças 2008-2007                                                                                                                                                                                                                                                                          
(Coeficiente da interação entre a dummy de 2008 e a dummy de tratamento, para as diferentes coortes) 

Língua 
Portuguesa 

p10 p25 média p75 p90 

d08*T5 
-0.080*** -0.056*** -0.033** -0.007 0.012 

(0.025) (0.021) (0.013) (0.018) (0.021) 

d08*T10 
0.341 0.301* 0.268*** 0.280*** 0.466*** 

(0.356) (0.175) (0.046) (0.049) (0.072) 

d08*T15 
-0.007 -0.013 -0.005 -0.053 0.068 

(0.137) (0.175) (0.100) (0.096) (0.158) 

d08*T20 
-0.101* -0.041 -0.015 0.034 0.087* 

(0.054) (0.048) (0.030) (0.043) (0.048) 

N 8,741 8,741 8,741 8,741 8,741 

Matemática p10 p25 média p75 p90 

d08*T5 
0.036* 0.028 0.001 -0.035 0.017 

(0.020) (0.018) (0.014) (0.021) (0.026) 

d08*T10 
. . . . . 

. . . . . 

d08*T15 
-0.101 -0.319*** 0.067 0.161** 0.335 

(0.113) (0.049) (0.092) (0.071) (0.416) 

d08*T20 
0.044 -0.060 -0.070 -0.088 -0.067 

(0.071) (0.056) (0.048) (0.069) (0.084) 

N 6,978 6,978 6,978 6,978 6,978 

Modelo 04: Análise intra-coortes - Diferenças triplas (Coeficiente da interação entre a dummy de 2008, a 
dummy de tratamento e o tempo decorrido desde o último aniversário)                                                                                                                                                                

Língua 
Portuguesa 

p10 p25 média p75 p90 

d08*T*time 
-0.713* -0.376 -0.119 0.338 0.471 

(0.400) (0.407) (0.281) (0.419) (0.315) 

N 34,958 34,958 34,958 34,958 34,958 

Matemática p10 p25 média p75 p90 

d08*T*time 
0.116 -0.158 -0.138 0.191 -0.181 

(0.201) (0.170) (0.162) (0.346) (0.590) 

N 13,316 13,316 13,316 13,316 13,316 

Fonte: Microdados SARESP, Censo da Educação Básica, DRHU/SEE. Elaboração própria. 
Erro-padrão entre parênteses. ***p<0.01; **p<0.05; *p<0.10. 
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Tabela 2.12: Efeitos do bônus potencial sobre a proficiência                                                                                                                  
(3º ano do ensino médio) 

Modelo 03: Diferenças-em-diferenças 2008-2007                                                                                                                                                                                                                                                                          
(Coeficiente da interação entre a dummy de 2008 e a dummy de tratamento, para as diferentes coortes) 

Língua 
Portuguesa 

p10 p25 média p75 p90 

d08*T5 
0.000 -0.011 -0.017 -0.009 -0.010 

(0.023) (0.021) (0.015) (0.020) (0.022) 

d08*T10 
-0.389*** -0.386*** -0.576*** -0.494*** -0.471*** 

(0.034) (0.030) (0.021) (0.027) (0.031) 

d08*T15 
-0.304** -0.080 -0.052 0.028 0.229 

(0.123) (0.091) (0.068) (0.084) (0.142) 

d08*T20 
0.055 0.011 -0.003 -0.017 0.006 

(0.046) (0.039) (0.029) (0.032) (0.039) 

N 8,475 8,475 8,475 8,475 8,475 

Matemática p10 p25 média p75 p90 

d08*T5 
0.030* 0.032* -0.008 -0.028 -0.097*** 

(0.017) (0.017) (0.015) (0.024) (0.029) 

d08*T10 
0.485*** 0.702*** 0.560*** 0.335*** 0.208* 

(0.069) (0.056) (0.058) (0.099) (0.114) 

d08*T15 
-0.541*** -0.858*** -0.452*** -0.252** -0.310** 

(0.091) (0.132) (0.088) (0.118) (0.126) 

d08*T20 
-0.001 -0.044 -0.013 0.006 -0.070 

(0.039) (0.037) (0.038) (0.059) (0.067) 

N 7,924 7,924 7,924 7,924 7,924 

Modelo 04: Análise intra-coortes - Diferenças triplas (Coeficiente da interação entre a dummy de 2008, a 
dummy de tratamento e o tempo decorrido desde o último aniversário)                                                                                                                                                                

Língua 
Portuguesa 

p10 p25 média p75 p90 

d08*T*time 
1.170 3.444** 0.397 -0.356 2.081*** 

(2.071) (1.643) (1.588) (2.167) (0.744) 

N 8,529 8,529 8,529 8,529 8,529 

Matemática p10 p25 média p75 p90 

d08*T*time 
0.077 -0.071 -0.656* -0.460 -2.954*** 

(0.278) (0.258) (0.371) (0.581) (0.823) 

N 7,961 7,961 7,961 7,961 7,961 

Fonte: Microdados SARESP, Censo da Educação Básica, DRHU/SEE. Elaboração própria. 
Erro-padrão entre parênteses. ***p<0.01; **p<0.05; *p<0.10. 

 

  

 

 

 

 



69 
 

Gráfico 2.1: Evolução do salário-base, segundo o tempo de serviço 

 
Fonte: Departamento de Recursos Humanos – SEE/SP. Elaboração própria. 

 

Gráfico 2.2: Distribuição dos professores, segundo o mês de admissão 

 
Fonte: Departamento de Recursos Humanos – SEE/SP. Elaboração própria. 
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Gráfico 2.3: Distribuição dos salários recebidos na rede estadual, segundo o exercício de outras atividades 
remuneradas 

 
Fonte: Departamento de Recursos Humanos – SEE/SP, Censo Escolar 2007 e Prova Brasil 2007. Elaboração própria. 
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Figura 2.1: Efeito dos salários fixos sobre a proficiência (5º ano do ensino fundamental) 

 
Fonte: SARESP, DRHU-SEE, Censo Escolar 2007-2008. 

 
Figura 2.2: Efeito dos salários fixos sobre a proficiência (9º ano do ensino fundamental) 

 
Fonte: SARESP, DRHU-SEE, Censo Escolar 2007-2008. 
 
Figura 2.3: Efeito dos salários fixos sobre a proficiência (3º ano do ensino médio) 

 
Fonte: SARESP, DRHU-SEE, Censo Escolar 2007-2008. 
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Figura 2.4: Efeito do bônus potencial sobre a proficiência (5º ano do ensino fundamental) 

 
Fonte: SARESP, DRHU-SEE, Censo Escolar 2007-2008. 

 
Figura 2.5: Efeito do bônus potencial sobre a proficiência (9º ano do ensino fundamental) 

 
Fonte: SARESP, DRHU-SEE, Censo Escolar 2007-2008. 

 
Figura 2.6: Efeito do bônus potencial sobre a proficiência (3º ano do ensino médio) 

 
Fonte: SARESP, DRHU-SEE, Censo Escolar 2007-2008. 
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Capítulo 03: Desigualdades de oportunidades educacionais nas escolas 

públicas brasileiras24 

 

Resumo 

Este artigo contribui para a literatura de desigualdades de oportunidades educacionais e 
efeito-escola, adotando abordagens conceitual e empírica alternativas. Há duas principais 
contribuições. Separamos os determinantes do aprendizado entre circunstâncias e esforços 
enfrentados pelas escolas, com o olhar sobre a capacidade de atuação dos gestores das redes 
de ensino e das escolas sobre estes fatores, e estimamos o efeito-rede (da ordem de 50%-60%) 
e o efeito-escola (de cerca de 40%-45%) sob esta perspectiva. Estes resultados mostram que 
entre 10% e 15% da desigualdade de notas está sob controle de políticas educacionais 
estabelecidas pelos órgãos centrais, mas fogem ao controle direto dos diretores das escolas. A 
estratégia empírica adotada também permite distinguir entre os efeitos direto e indireto da 
desigualdade de oportunidades. Os esforços das escolas são considerados endógenos e, 
portanto, são afetados pelas circunstâncias. Assim, fornecemos estimativas sobre em que 
medida as circunstâncias afetam a desigualdade de notas por meio de sua interação com os 
esforços dos gestores. Os resultados mostram que entre 10% e 23% das desigualdades de 
notas devidas ao perfil dos alunos pode ser influenciado por políticas educacionais. Além disso, 
as estimativas dos efeitos indiretos mostram que a redução da desigualdade de notas por meio 
da equalização dos recursos físicos ou da qualidade dos professores exige a implantação de 
políticas educacionais complementares. 

 

Abstract 

This paper contributes to the literature on inequality of educational opportunities and school 
effect, adopting alternative conceptual and empirical approaches. There are two main 
contributions. We separate educational determinants between circumstances and efforts, 
focusing on what educational managers are able to act and estimate the system-effect (around 
50% -60%) and the school-effect (about 40% -45%) from this perspective. These results show 
that between 10% and 15% of performance inequality is under control of educational policies 
established by the central organs, but are beyond the direct control of the school principals. 
The empirical strategy also distinguishes between direct and indirect effects of unequal 
opportunities. Efforts are considered to be endogenous and thus are affected by the 
circumstances. Thus, we provide estimates of the extent to which circumstances affect 
performance inequality through its interaction with the managers’ efforts. The results show 
that between 10% and 23% of educational inequalities due to the student profile can be 
influenced by educational policies. Furthermore, estimates of the indirect effects show that 
the reduction of educational inequality through the equalization of physical resources or 
teacher quality requires the settlement of additional educational policies. 
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 Em coautoria com Rafael Camelo e Luan Paciência. 
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3.1. Introdução 

 

A pesquisa sobre a qualidade da educação em países desenvolvidos e em 
desenvolvimento tem há muito tempo se debruçado sobre os fatores que influenciam o 
desempenho cognitivo dos estudantes, medido por testes de proficiência padronizados. A 
maioria dos estudos considera a abordagem da função de produção educacional, segundo a 
qual o desempenho escolar está relacionado a características dos alunos e de sua família, aos 
insumos escolares e aos fatores que envolvem o entorno e a comunidade escolar. Há consenso 
na literatura sobre a importância que o background familiar dos estudantes exerce sobre o 
aprendizado. Já em relação aos fatores ligados às escolas, os resultados não são inequívocos. 

Na investigação empírica sobre a importância dos insumos escolares, muitos estudos 
tentam estimar o impacto causal que a infraestrutura, os recursos pedagógicos e a qualidade 
do professor exercem sobre a proficiência. No entanto, há poucas evidências de efeitos 
positivos destes fatores sobre o desempenho25 (Hanushek, 1986; Betts, 1996; Heckman et. al., 
1996; Hanushek e Luque, 2002). Outros trabalhos se dedicam a identificar o conjunto de 
fatores associados à eficácia escolar (Barros et. al., 2001; Albernaz et. al., 2002; Brooke e 
Soares, 2008). Novamente, a importância relativa dos insumos escolares mostra-se pequena 
frente ao papel que o perfil da família exerce sobre o aprendizado. Deste modo, o conjunto 
destes resultados coloca um olhar pessimista para a definição das políticas públicas em 
educação. 

Há outra linha de investigação que se debruça sobre a estimação do chamado efeito-
escola. Neste caso, os resultados concluem pela influência positiva do conjunto de atributos 
escolares sobre o aprendizado dos estudantes. Isto porque se encontram resultados positivos 
sobre a redução da desigualdade educacional diante de um aumento geral da qualidade das 
escolas para um patamar de excelência (Felício e Fernandes, 2005). Além disso, também é 
possível identificar grupos de escolas que conseguem elevar o desempenho dos alunos para 
além do esperado para suas condições socioeconômicas (Lee, 2010; Alves, 2008; Andrade e 
Soares, 2008). 

Do ponto de vista conceitual, a maioria dos estudos separa os fatores que impactam a 
proficiência entre atributos extra e intraescolares. Dentre os fatores extraescolares, estão o 
perfil dos alunos e seu background familiar, bem como o contexto social no qual a escola está 
inserida, caracterizado pela sua localização, condições socioeconômicas do bairro, indicadores 
de violência do entorno etc. Já os fatores intraescolares referem-se a todos os seus recursos 
financeiros, físicos e pedagógicos, infraestrutura, perfil do corpo docente e dos gestores, além 
de processos administrativos e pedagógicos que determinam seu funcionamento. Em geral, 
considera-se que os fatores extraescolares são dados para as escolas, enquanto que os fatores 
intraescolares “podem ser mudados por sua ação interna” (Soares, 2007).  

Esta separação entre fatores extra e intraescolares coloca um olhar estanque sobre as 
possibilidades de atuação dos gestores, que pode não refletir completamente a realidade das 
escolas públicas. Por um lado, há alguns fatores intraescolares que os gestores não conseguem 
influenciar. O exemplo mais emblemático para escolas públicas é que, em geral, os diretores 
não possuem autonomia para a contratação e demissão de professores e não decidem sobre 

                                                           
25

 O insumo escolar mais importante é o professor (Aaronson, Barrow e Sander, 2007; Rivkin, Hanushek e Kain, 
2005; Rockoff, 2004; Buddin e Zamarro, 2009). Entretanto, é difícil identificar quais características definem um bom 
professor, uma vez que medidas tradicionais – como a qualificação acadêmica – apresentam pouca associação com 
o aprendizado dos estudantes. As medidas provavelmente mais importantes (como dedicação, esforço, paciência, 
didática) são em geral não-observáveis. 
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políticas de avaliação e remuneração dos docentes. Assim, se estes fatores intraescolares não 
são passíveis de mudanças, o potencial de atuação das escolas seria ainda menor. 

Por outro lado, o perfil determinista dos fatores extraescolares pode ser minorado, se 
parte dos seus efeitos sobre o aprendizado ocorrer de forma indireta, por meio de sua 
interação com os fatores intraescolares. Por exemplo, um canal indireto de atuação da 
escolaridade dos pais sobre o desempenho pode se dar via sua participação na vida escolar dos 
filhos e da formação de atitudes favoráveis ao trabalho da escola. As escolas podem ‘se 
esforçar’ para desenvolver um bom relacionamento com os pais, incentivando sua inserção 
nas atividades escolares e fornecendo-lhes informações sobre o desempenho dos filhos. 

Em resumo, nem todos os fatores intraescolares estão ao alcance da atuação direta dos 
gestores que atuam diretamente nas escolas. Além disso, embora os fatores extraescolares 
não possam ser diretamente alterados pelos diretores, é possível identificar intervenções que 
atuem sobre as interações existentes entre os fatores extra e intraescolares e que possam 
potencializar (ou reduzir) os efeitos benéficos (deletérios) que os primeiros exercem sobre o 
aprendizado. 

Há outro aspecto importante a ser considerado. A tomada de decisões sobre a alocação 
de recursos e a implantação de políticas educacionais que afetam as escolas públicas ocorre 
em, pelo menos, dois níveis: a escola e a rede de ensino à qual ela pertence. Assim, embora 
muitas decisões escapem do controle dos diretores das escolas, devido à baixa autonomia que 
possuem, parte delas está ao alcance da atuação dos gestores de níveis hierárquicos mais 
elevados (p.e., o secretário da educação). Apesar disso, a literatura não faz distinção entre o 
impacto potencial das redes de ensino e das próprias escolas sobre a redução das 
desigualdades educacionais. 

Diante destes argumentos, nós optamos por adotar a abordagem da desigualdade de 
oportunidades de Roemer (1998), como forma alternativa para o estudo dos fatores que 
impactam as diferenças de desempenho entre as escolas e que vai além da separação dos 
determinantes do aprendizado em fatores extra e intraescolares. 

O conceito de desigualdade de oportunidades sugere que os determinantes de um 
resultado individual (como a renda, por exemplo) podem ser separados em circunstâncias e 
esforços. As circunstâncias são os fatores exógenos que influenciam o resultado, mas não 
podem ser alterados pelo indivíduo. Os esforços, por sua vez, são os determinantes do 
resultado que podem ser afetados pela escolha individual26. 

Nós aplicamos esta abordagem para estudar os fatores associados à desigualdade de 
notas do ensino fundamental (5º e 9º ano) nas escolas públicas brasileiras. A partir de um 
modelo conceitual e dos dados da Prova Brasil e do Censo Escolar 2011, construímos medidas 
dos esforços e das circunstâncias que se associam ao desempenho escolar. Ou seja, 
observamos fatores associados ao aprendizado sobre os quais as redes de ensino e/ou as 
escolas podem exercer influência, bem como aqueles que estão fora de seu controle. 

A estratégia empírica adotada nos permite quantificar o grau da desigualdade de 
oportunidades associada às notas no ensino fundamental27. Esta é calculada a partir da 
diferença entre medidas de desigualdades de notas das distribuições observada e 
contrafactual (caso as circunstâncias fossem equalizadas). Ela ainda considera que parte dos 

                                                           
26

 Se considerarmos o salário como o resultado individual de interesse, o gênero, a cor ou raça e o background 
familiar poderiam ser considerados circunstâncias. As decisões do indivíduo quanto ao seu próprio nível de 
escolaridade, posição no mercado de trabalho, migração etc. seriam medidas de esforço. 
27

 O modelo conceitual adotado é o do Soares (2007) e a estratégia empírica é semelhante à proposta por 
Bourguignon et al. (2007). Ambos serão detalhados nas próximas seções. 
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determinantes do desempenho (os esforços) são endógenos, no sentido de também serem 
influenciados pelas circunstâncias. 

Desta forma, nossa estratégia apresenta duas vantagens em relação às demais 
abordagens de mensuração do efeito-escola. A primeira diz respeito à própria interpretação 
deste efeito. O efeito-escola tradicional corresponde ao efeito total dos atributos escolares 
sobre o aprendizado, sem distinção entre circunstâncias e esforços, enquanto nós fazemos 
esta separação. Nós também apresentamos estimativas para a diferença entre o efeito-escola 
e o efeito-rede. Isto permite distinguir entre o impacto potencial que cada gestor dos sistemas 
de ensino exerce.  

Além disso, nós obtemos os efeitos direto e indireto das circunstâncias sobre o 
desempenho escolar. Os efeitos indiretos dizem respeito da influência que as circunstâncias 
exercem sobre a desigualdade de notas por meio da sua interação com as decisões tomadas 
pelas redes de ensino e pelas escolas. Assim, identificamos em que medida as políticas 
disponíveis aos gestores educacionais podem potencializar ou amenizar os impactos das 
circunstâncias sobre o aprendizado. 

Nós utilizamos esta abordagem para estudar a desigualdade de notas no ensino 
fundamental entre as escolas públicas urbanas brasileiras. 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, mostramos 
que entre 10% e 15% da desigualdade de notas está sob controle de políticas educacionais 
estabelecidas pelos órgãos centrais, mas fogem ao controle direto dos diretores das escolas.  

A estratégia empírica também permite distinguir entre os efeitos direto e indireto da 
desigualdade de oportunidades. Os esforços são considerados endógenos e, portanto, são 
afetados pelas circunstâncias. Os resultados mostram que entre 10% e 23% das desigualdades 
de notas devidas ao perfil dos alunos pode ser influenciado por políticas educacionais. Além 
disso, as estimativas dos efeitos indiretos mostram que a redução da desigualdade de notas 
por meio da equalização dos recursos físicos ou da qualidade dos professores exige a 
implantação de políticas educacionais complementares. 

Este artigo está dividido em mais quatro seções, além desta introdução. A seção 2 
apresenta o modelo educacional conceitual no qual nos baseamos para distinguir entre 
circunstâncias e esforços, além da metodologia de decomposição dos índices de desigualdade 
e da estratégia empírica. A seção 3 descreve os dados utilizados e as estatísticas descritivas. A 
seção 4 discute os resultados encontrados e, finalmente, a seção 5 conclui. 
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3.2. Modelo conceitual, decomposição e metodologia 

 

Neste artigo, estamos interessados em medir a parcela das desigualdades de notas 
devida às desigualdades de oportunidades. Roemer (1998) associa oportunidades ao impacto 
dos fatores sobre os quais os indivíduos não têm controle – as circunstâncias. Nesta seção, 
apresentamos o modelo conceitual usado para identificar as variáveis de circunstância e de 
esforço, bem como a abordagem adotada na estimação e na decomposição dos índices de 
desigualdade de notas. 

A adoção de um modelo conceitual que sintetiza os diferentes fatores que impactam o 
aprendizado torna menos arbitrária a definição de quais destes atributos são circunstâncias e 
quais deles podem ser influenciados por ações dos gestores escolares ou das redes de ensino 
e, portanto, se caracterizam como esforços. Nós nos baseamos no modelo proposto por 
Soares (2007) 28. O autor inicialmente distingue entre as influências externas, que “fogem 
completamente ao controle interno da escola”, e suas características estruturais ou fatores 
passíveis de mudança pela atuação dos gestores. A descrição do autor para os constructos de 
cada grupo é feita a seguir. Consideraremos o primeiro grupo de fatores como as 
circunstâncias e o segundo grupo como os esforços que as escolas ou redes de ensino podem 
realizar. 

Dentre as circunstâncias, a primeira refere-se ao conjunto de leis e normas às quais a 
escola está submetida. Em geral, estas normas são específicas à rede de ensino à qual a escola 
pertence. O mesmo acontece com montante de recursos financeiros, que também se coloca 
como uma limitação para as escolas públicas. Dentro de uma rede de ensino, em geral há 
regras rígidas que determinam o volume de recursos que será alocado a cada escola.  

O tamanho da escola, expresso pelo número de alunos atendidos, está diretamente 
relacionado à complexidade da gestão escolar, assim como a diversidade de etapas de ensino 
oferecidas: é razoável supor que é mais fácil administrar uma escola pequena que oferece 
apenas o ensino fundamental, por exemplo.  

A localização da escola, por sua vez, determina o grau de relacionamento da escola com 
instâncias administrativas superiores (Secretaria da Educação). Além disso, a localidade 
também se relaciona com o entorno escolar e, portanto, as condições de segurança física e 
patrimonial das pessoas que frequentam a escola e as influências externas que recaem sobre 
os alunos (disponibilidade e consumo de drogas lícitas ou ilícitas). O entorno também afeta as 
condições materiais às quais a escola está submetida (depredação, furto, roubo). 

Os perfis dos gestores, do corpo docente e dos alunos atendidos também se colocam 
como circunstâncias. Nas escolas públicas, raramente os diretores são escolhidos em 
processos que envolvam professores e pais e sim por indicação de instâncias superiores ou por 
concursos. Além disso, os gestores selecionados não possuem autonomia para definir regras 
de contratação, demissão, avaliação e remuneração dos professores. Estas são dadas pelas 
redes de ensino. 

Entretanto, a formação acadêmica e a experiência dos diretores dizem respeito à sua 
competência administrativa e ao seu conhecimento das estratégias pedagógicas, 
características importantes para legitimar seu papel de liderança. Do mesmo modo, formação 
acadêmica e a experiência dos docentes impactam seu conhecimento específico nas suas 

                                                           
28

 O modelo desenvolvido por Soares (2007) é baseado em outros modelos similares (Coleman, 1966; Brick, Lee e 
Smith, 1993; Scheerens, 1997; Cohen, Randensbush e Ball, 2002) e apresenta uma discussão dos efeitos de cada 
constructo teórico com ênfase ao caso de escolas públicas, baseada em extensa revisão da literatura nas áreas de 
Educação, Pedagogia e Economia. 
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áreas de atuação (disciplinas lecionadas) e sobre as tecnologias de ensino mais efetivas. Os 
gestores também têm dificuldades em elevar o tempo de dedicação do professor na escola, já 
que muitas vezes a composição da jornada de trabalho do professor exige que este lecione em 
várias escolas e as regras de alocação dos docentes favorecem a elevada rotatividade. 

Por fim, e talvez mais importante, está o nível socioeconômico dos estudantes. As 
condições materiais das famílias e o nível educacional dos pais afetam o consumo de bens 
culturais, a valorização e o incentivo que os pais são aos estudos, bem como o tempo que 
dedicam a acompanhar a vida escolar dos filhos e qualidade desta interação. A composição do 
corpo discente (quanto à idade, gênero, cor/raça), por sua vez, afeta as inter-relações entre os 
estudantes e, portanto, seu comportamento disciplinar e atitudes frente aos estudos criando 
ambientes mais ou menos propícios ao aprendizado (efeito dos pares). 

Muitos outros fatores colocam-se como esforços dos gestores das escolas ou das redes 
de ensino. Podemos separá-los em duas grandes dimensões que se relacionam. A primeira 
delas refere-se aos recursos utilizados na escola. A disponibilidade e condições de uso dos 
equipamentos para uso administrativo e dos espaços e recursos didático-pedagógicos 
(biblioteca, computadores e internet para uso dos alunos, laboratórios, livros, materiais 
paradidáticos etc.) é responsabilidade da escola. Em relação aos recursos didático-
pedagógicos, as práticas da escola quanto ao acesso dos alunos a estes recursos e à sua 
utilização por parte dos professores são ainda mais importantes do que apenas sua existência. 
Dentre estes recursos, destaca-se o livro didático. A manutenção, conservação e limpeza das 
dependências do prédio escolar e o ambiente físico das salas de aula também fazem parte 
desta dimensão. 

A segunda dimensão do esforço refere-se à gestão escolar. A boa administração de uma 
escola exige, em primeiro lugar, que o planejamento escolar esteja centrado no processo de 
ensino-aprendizagem e que se estabeleçam objetivos bem definidos, conhecido por todos. 
Para isto, é importante que a liderança do diretor atue no sentido de valorizar a opinião dos 
professores na tomada de decisões e de facilitar a coesão do corpo docente de forma a 
favorecer a troca de experiências e ajuda mútua entre eles. Também é fundamental monitorar 
os resultados educacionais, compartilhá-los com o corpo docente e estabelecer ações com 
base nas expectativas de sucesso escolar dos estudantes. Neste sentido, a participação dos 
pais nas atividades escolares ou até nas decisões tomadas pela escola pode criar atitudes das 
famílias frente à escola que sejam favoráveis ao aprendizado. 

A gestão pedagógica define as diretrizes a serem adotadas na escola, que passa pelo 
conhecimento comum e garantia do cumprimento do currículo e pela corrente pedagógica 
adotada (baseada, por exemplo, em métodos tradicionais ou estratégias alternativas de 
ensino-aprendizagem). Outras escolhas da gestão pedagógica referem-se ao tamanho das 
classes e à alocação dos alunos nas turmas. Sabe-se que as classes maiores e a formação de 
turmas homogêneas (quanto aos resultados acadêmicos) exercem efeitos deletérios sobre o 
aprendizado, principalmente entre alunos com menor nível socioeconômico.  

Por fim, é fundamental gerenciar o uso do tempo escolar, de forma a garantir o maior 
tempo de exposição dos alunos ao conteúdo. Para isto, é preciso administrar a falta dos 
professores e dos alunos e minimizar os problemas disciplinares que consomem o tempo das 
aulas. 

Além disso, a gestão escolar influencia o chamado clima escolar, que se expressa pelas 
relações interpessoais entre alunos, professores e funcionários. A qualidade da interação 
aluno-professor é especialmente importante, uma vez que as atitudes de acolhimento e 
incentivo dos professores e o respeito mútuo entre professores e alunos afetam a capacidade 
dos docentes em gerir a sala de aula e, portanto, de produzir um ambiente adequado ao 
aprendizado. 
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Este modelo conceitual revisa os diversos fatores que exercem influência sobre o 
aprendizado, com foco na realidade das escolas públicas. Embora os constructos possuam 
relações entre si, esta forma de apresentação dos determinantes do desempenho escolar traz 
objetividade na separação entre esforços e circunstâncias, ao pontuar o que está e o que não 
está ao alcance da atuação ou influência dos gestores que administram diretamente as 
escolas. 

Entretanto, é importante ressaltar que muitas das circunstâncias postas para as escolas 
podem ser dimensões de atuação dos gestores das redes de ensino. Por exemplo, embora os 
diretores não tenham autonomia para escolher os professores, o perfil dos docentes e sua 
dedicação na escola são influenciados pelas exigências para a admissão nos concursos, nas 
práticas de formação continuada oferecidas e pelas regras de alocação dos professores entre 
as diferentes escolas, todos fatores sob controle das secretarias de educação. A definição das 
dimensões que se colocam como circunstâncias para as escolas e, ao mesmo tempo, esforços 
para as redes de ensino é importante para distinguirmos entre o impacto potencial de cada 
agente que gerencia os sistemas educacionais.   

Em resumo, as circunstâncias podem ser definidas como variáveis exógenas29. Já fatores 
que denotam esforço são considerados endógenos, uma vez que também podem ser afetados 
pelas circunstâncias. Seguindo Bourguignon et al. (2007) 30, de maneira mais formal, se a nota 
média da escola i for denotada por    e se os vetores    e    denotarem, respectivamente, o 
conjunto de variáveis de circunstância e esforço, pode-se escrever a seguinte função que 
descreve as notas dos estudantes: 

    (    (     )   )                (1) 

em que   e   incluem os determinantes das notas não-observados. 

Se as notas forem distribuídas segundo  ( ), a medida de desigualdade de 
oportunidades será dada por: 

   
 ( )  ( ̃)

 ( )
                 (2) 

em que  ( ) é a medida de desigualdade e    mede o efeito total que as circunstâncias 

exercem sobre o desempenho dos estudantes (contingente ao índice   escolhido).  ̃ 
representa a função distribuição de notas médias das escolas sob o contrafactual que define a 
igualdade de oportunidades, ou seja, no caso em que todas as escolas apresentam as mesmas 
circunstâncias (    ̅)e, portanto,  ̃   ( ̅  ( ̅   )   ). 

É importante ressaltar como esta medida de desigualdade de oportunidades deve ser 
interpretada. A igualdade de oportunidades seria observada caso a distribuição de notas entre 
as escolas fosse independente das circunstâncias. Isto implicaria que: a) controlando pelos 
esforços, as circunstâncias não exerceriam impacto direto sobre as notas e b) as circunstâncias 
não teriam efeito sobre os esforços e, portanto, também não exerceriam impacto indireto 
sobre as notas. Desta forma,    mede o impacto total das circunstâncias sobre a desigualdade 
de notas31. 

                                                           
29

 Isto não implica exogeneidade econométrica. 
30

 Estes autores desenvolvem uma estratégia empírica para estudar a desigualdade de oportunidades associada à 
distribuição de salários no Brasil. Nós adaptamos sua abordagem de estimação e de decomposição para o estudo da 
desigualdade de oportunidades associada às notas dos estudantes. 
31

 Bourguignon et al. (2007) argumentam que a igualdade de circunstâncias é suficiente (embora não necessária) 
para a igualdade de oportunidades. A igualdade de oportunidades seria atendida se  ( | )   ( ). Esta 

independência requer que a) 
  (     )

  
   (circunstâncias não têm impacto direto sobre as notas) e b)  ( | )  

 ( ) (circunstâncias não têm impacto indireto sobre as notas). 
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É interessante, no entanto, separar este efeito total em dois. O efeito direto das 

circunstâncias sobre a desigualdade de notas é obtido por   
  

 ( )  ( ̃ )

 ( )
, em que o 

contrafactual ( ̃ ) representa a distribuição de notas médias das escolas que seria observada 

caso as circunstâncias só afetassem o desempenho dos estudantes por meio de sua interação 

com as medidas de esforço das escolas e redes de ensino, ou seja,  ̃ 
   ( ̅  (     )   ). Já o 

efeito indireto é calculado pela seguinte diferença   
       

 . 

A estimação deste último efeito pode ajudar a conduzir especulações sobre políticas ou 
ações disponíveis para os gestores que potencializem ou amenizem os efeitos das 
circunstâncias sobre o desempenho escolar. Entretanto, é preciso ressaltar que, uma vez que 
não somos capazes de estimar o impacto das circunstâncias sobre os esforços, não podemos 
identificar diretamente estes canais de atuação. 

A implementação destas decomposições segue a seguinte estratégia empírica. Partimos 
do seguinte sistema de equações que relacionam o desempenho educacional com 
circunstâncias e esforços: 

              
          

Em que    agora é o desempenho médio da i-ésima escola e    e    são termos 
aleatórios não-correlacionados. Este sistema nos permite identificar os dois indicadores de 
desigualdade de oportunidade de interesse. 

A desigualdade de oportunidades total será calculada usando uma forma reduzida da 
primeira equação:  

        (      )           ,  

em que                   . A partir da estimativa do parâmetro   calculamos 

o desempenho escolar contrafactual equalizando as medidas de circunstâncias:  ̃   ̂ ̅    ̂. 

Já para calcular o efeito direto das desigualdades de oportunidades, estimaremos os 
parâmetros da primeira equação do sistema, controlando diretamente pelas medidas de 
esforço. O desempenho contrafactual agora será calculado equalizando apenas as medidas de 

circunstância, mas permitindo que o esforço continue variando entre as escolas:  ̃ 
   ̂  ̅  

 ̂    ̂ .  

A partir destes contrafactuais podemos calcular os índices de desigualdade. Para tanto, 
adotamos o índice L de Theil. É importante ressaltar que a escolha destes índices específicos 
tem a ver com características dos dados. 

Como veremos mais a frente, usaremos como medida de desempenho escolar as notas 
na Prova Brasil, que são calculadas usando a Teoria da Resposta ao Item (TRI). Esta técnica, 
usada para gerar um indicador padronizado da proficiência latente dos estudantes, requer que 
a média e a variância das notas sejam ajustadas a partir de uma escala arbitrária.  

Com isso, conforme argumentam Ferreira e Gignoux (2008), a aplicação de medidas de 
desigualdade sobre notas padronizadas não refletirá a desigualdade “original” do fenômeno, 
isto é, a desigualdade sem a padronização. Porém, os mesmos autores demonstram que o L de 
Theil (entre outros índices) ainda podem ser aplicados caso o interesse não recaia sobre os 
valores absolutos da desigualdade, mas sobre valores relativos (que é o caso das medidas 
relativas de desigualdade de oportunidade). 

Além do exercício básico de calcular o share da desigualdade de oportunidades, faremos 
um exercício adicional de estimar o peso de cada indicador de circunstância sobre a 
desigualdade de notas. A ideia do exercício é a mesma, de modo que equalizaremos cada 
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indicador individualmente para medir seu peso sobre a desigualdade de notas. Os erros-
padrão são gerados via bootstrap. 
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3.3. Dados 

 

Nas estimações descritas na seção anterior, nós usamos os microdados do Censo Escolar 
2011 e da Prova Brasil 2011, conduzidos pelo INEP/MEC. O Censo Escolar é coletado 
anualmente e abrange o universo das escolas públicas e privadas do país. Ele contém 
informações detalhadas no nível da escola sobre a localização, infraestrutura e recursos 
pedagógicos e número de matrículas por etapa de ensino. 

Já a Prova Brasil é um exame de proficiência de Língua Portuguesa e Matemática, 
aplicado a cada dois anos a todos os alunos matriculados no 5º e no 9º ano do ensino 
fundamental. A prova abrange todas as escolas públicas brasileiras das redes municipal, 
estadual e federal que possuam ao menos 20 alunos matriculados em cada série avaliada. Em 
todas as edições, são aplicados questionários socioeconômicos e de contexto escolar aos 
alunos, professores, diretores e escolas. O referencial teórico que orienta a construção destes 
instrumentos apresenta forte aderência com o modelo conceitual apresentado na seção 
anterior, de forma que é possível extrair dos questionários proxies para todas as dimensões 
mencionadas. 

As medidas de circunstâncias e esforços utilizadas nas estimações são construídas a 
partir da agregação simples de diferentes itens dos questionários. A seguir, apresentamos os 
indicadores incluídos nos modelos e as variáveis que os compõem. 

As dimensões de circunstâncias são as seguintes. 

a) Leis e normas: dummy para rede estadual e dummies de UF. 
b) Localização: dummy para capital e índice que capta o entorno escolar a partir 

de indicadores de violência contra a pessoa e contra o patrimônio, causados por agentes 
externos à escola (índice composto pela soma das variáveis indicadoras).  

c) Recursos financeiros: índice com dummies para o recebimento de recursos de 
financiamento dos governos federal, estadual ou municipal e dummy para a insuficiência de 
recursos naquele ano (índice composto pela soma das variáveis indicadoras). 

d) Complexidade da gestão: tamanho da escola (em número total de alunos) e 
dummy para o oferecimento de mais de uma etapa de ensino. 

e) Perfil dos gestores: formação acadêmica e experiência do diretor. 
f)  Perfil dos docentes: formação acadêmica e experiência do professor. 
g) Tempo de dedicação do professor: índice com dummy para dedicação 

exclusiva à educação, dummy para dedicação exclusiva à escola, dummy para problema grave 
de rotatividade na escola (índice composto pela soma das variáveis indicadoras). 

h) Composição do corpo discente: dummy para meninos, dummy para brancos, 
dummy para atraso escolar. 

i) Nível socioeconômico dos alunos: índice com escolaridade da mãe (alfabetização e 
etapa da escolaridade concluída) e doze indicadores de renda (posse de bens duráveis e acesso 
a serviços) (índice composto pela soma das variáveis indicadoras). 

j) Manutenção e conservação da escola: índice que capta a conservação do prédio; 
índice que capta o ambiente físico das salas de aula (índices compostos pela soma das 
variáveis indicadoras). 

k) Equipamentos: índice que capta existência e condições de uso de quinze itens de 
equipamentos para uso administrativo (computador, impressora etc.) (índice composto pela 
soma das variáveis indicadoras). 

l) Espaços e recursos didático-pedagógicos: índice que capta existência e condições 
de uso de onze itens de espaços e equipamentos para uso pedagógico (biblioteca, 
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laboratórios, computadores etc.); índice que capta tempo de uso do livro didático (índices 
compostos pela soma das variáveis indicadoras). 

Já as dimensões de esforços são as seguintes. 

a) Espaços e recursos didático-pedagógicos: índice que capta intensidade de uso 
pelo professor na sala de aula de doze itens de recursos e materiais pedagógicos (livros, 
jornais, revistas, vídeos etc.) (índice composto pela soma das variáveis indicadoras). 

b) Gestão pedagógica: dummy para cumprimento de mais de 80% do currículo; 
índice que capta as práticas de ensino tradicionais (cópia, fixação etc.); tamanho das turmas 
(número médio de alunos por turma); dummy para alocação de alunos em turmas 
homogêneas quanto aos resultados; índice que capta uso do tempo escolar (falta de 
professores, absenteísmo docente e discente, problemas disciplinares) (índice composto pela 
soma das variáveis indicadoras). 

c) Gestão escolar: índice para a liderança do diretor (percepção dos professores); 
índice que capta planejamento escolar compartilhado, índice para o conhecimento dos dados 
das avaliações oficiais por parte dos professores; índice que capta participação dos professores 
nas decisões da escola e coesão do corpo docente; índice para expectativas dos professores 
quanto ao sucesso futuro dos alunos; índice para participação dos pais nos conselhos; índice 
que capta o clima escolar (índices compostos pela soma das variáveis indicadoras).  

Em 2011, 4,2 milhões alunos em 55.707 escolas participaram do exame. Nós excluímos 
da amostra as 40 escolas federais (0,07%), uma vez que estas apresentam modelos de gestão e 
processos de seleção de alunos bastante peculiares e distintos das demais escolas públicas. 
Também foram excluídas as 9.638 escolas rurais (17,6%), já que os fatores contextuais que 
afetam estas unidades escolares (localidade, disponibilidade de recursos) também as tornam 
atípicas. Com isso, a amostra se reduz para 3,9 milhões de alunos (91%) e 46.029 escolas 
(82,7%). 

Além disso, foram retiradas da amostra as escolas que apresentavam problemas 
relacionados ao não-preenchimento dos questionários. Foram considerados alunos com 
respostas não-válidas aqueles que deixaram de responder as informações de escolaridade da 
mãe ou que não responderam a mais de três dos doze itens que compõem o indicador de 
renda (194.137 estudantes). Excluíram-se as escolas em que mais de 10% dos alunos 
apresentaram respostas não-válidas segundo este critério. Nossa amostra final é composta por 
44.721 escolas e 3.620.191 alunos (1.905.617 no 5º ano e 1.714.574 no 9º ano do ensino 
fundamental). 

A Tabela 3.1 traz as estatísticas descritivas da amostra final de escolas. A grande maioria 
das variáveis usadas são indicadores simples, cujos valores em si trazem pouco significado, 
mas que tem como principal atributo captar a variação de dimensões de difícil mensuração. 

Nossa amostra contém 43% de escolas de redes estaduais e 17% localizadas em capitais. 
Em médias as escolas contam com 680 alunos matriculados, mas a variação é muito 
significativa (a menor escola tem 25 alunos e a maior mais de 7.000). O mesmo vale para o 
tamanho das turmas, que é de 26 alunos em média, mas chega a 84 nas maiores turmas.  

O desempenho médio dos alunos do 5º ano é de 187,9 pontos (Português) e 206,9 
(Matemática), enquanto que para o 9º ano a nota média é 238,9 (Português) e 245,6 
(Matemática). O desvio-padrão das notas fica em torno de 20 pontos, em geral um pouco 
maior para o 5º ano. Com relação ao perfil dos alunos, a amostra conta com escolas que tem, 
em média, 34% de estudantes que se declaram brancos e 21% em atraso escolar. 
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3.4. Resultados e discussão 

 

A Tabela 3.2 traz as estimativas dos parâmetros das duas equações de interesse, uma 
que controla apenas as circunstâncias e outra que controla também os esforços. Os modelos 
foram estimados por MQO separadamente para o desempenho do 5º e do 9º ano em Língua 
Portuguesa e Matemática. 

A grande maioria dos indicadores de circunstância se relaciona de forma significativa 
com o desempenho médio das escolas e esta significância, bem como a direção dos 
coeficientes, pouco mudam quando adicionamos as medidas de esforço. Isso pode indicar que 
a relação entre nossas medidas de esforços e de circunstâncias têm correlação fraca. 
Voltaremos a esta discussão mais a frente. 

Em geral, os coeficientes dos indicadores de circunstâncias apontam na direção 
esperada, segundo a literatura. Em especial, as características médias dos estudantes tem alta 
correlação parcial com as notas. Escolas com maior porcentagem de alunos brancos e com 
maior nível socioeconômico têm notas mais altas, ceteris paribus, ao passo que escolas com 
maior porcentagem de alunos com atraso escolar e do gênero masculino têm notas menores. 
A correlação parcial entre gênero e notas é maior para a disciplina de português. 

O perfil de experiência e escolaridade de professores e diretores parece ter relação 
positiva com as notas, exceto no caso da formação do diretor, que perde significância para 
algumas amostras. Já o conjunto de variáveis que captam os recursos físicos das escolas 
(pedagógicos, financeiros etc.) aparece ora com correlação significativa ora não significativa, a 
depender do modelo. Esta falta de robustez na correlação entre insumos e resultados 
escolares vai ao encontro do que a literatura já concluiu. 

Entre as medidas de esforço, algumas se destacam com coeficientes significativos. 
Variáveis como cumprimento do currículo, uso de recursos pedagógicos e uso do tempo 
escolar (que inclui dedicação e rotatividade dos professores) são positivamente 
correlacionadas com as notas. O mesmo vale para o conhecimento dos professores sobre os 
resultados da Prova Brasil e suas expectativas sobre a progressão acadêmica de seus alunos. 

A liderança do diretor é outra variável que merece destaque como positivamente 
correlacionada com o desempenho escolar, enquanto que as práticas de ensino tradicionais 
estão negativamente correlacionadas com as notas. Ambas as variáveis, apesar de pouco 
exploradas na literatura empírica, parecem apontar para a direção esperada pelo modelo 
conceitual que adotamos. 

Quanto ao clima escolar e à participação dos professores nas decisões da escola, ambas 
não parecem apontar para a direção esperada, pois se correlacionam negativamente com o 
desempenho. No entanto, como estes dois indicadores dependem fortemente da percepção 
dos respondentes, é preciso interpretar a direção da correlação com cuidado. Esta correlação 
não esperada pode estar captando características não-observáveis dos gestores. Pode-se 
supor que os melhores diretores, cujas escolas tenham notas médias mais elevadas, sejam 
mais críticos em relação ao baixo envolvimento dos pais nas atividades escolares, bem como 
ao relacionamento entre professores e alunos. 

A partir dos parâmetros estimados calculamos as notas contrafactuais e, com elas, a 
desigualdade devido às oportunidades. Os resultados seguem na Tabela 3.3. 

A primeira linha da tabela traz os índices L de Theil calculados para cada amostra, que 
ficam pouco acima de 0,006 para os alunos do 5º ano e de 0,003 para os estudantes do 9º ano. 
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As duas linhas seguintes trazem o mesmo índice, agora calculado sob a hipótese de que as 
escolas não se diferenciassem em termos das circunstâncias. 

Ao equalizar as oportunidades entre as escolas, o L de Theil do desempenho para alunos 
do 5º ano cai para pouco mais de 0,002. Com isso, calculamos que cerca de 60% da 
desigualdade de desempenho nesta série pode ser atribuída à desigualdade de oportunidades 
entre as escolas. Da mesma forma, estimamos que cerca de 55% da disparidade de notas para 
o 9º ano está associada a desigualdade de oportunidades. Sendo assim, o efeito-escola 
corresponderia a algo em torno de 40% a 45% das diferenças observadas nas notas médias 
entre as escolas públicas brasileiras. 

Comparando com outros trabalhos da literatura, nossas estimativas do efeito-escola são 
maiores.  Por exemplo, Ferrão et. al. (2002) e Felício e Fernandes (2005) encontram efeito-
escola de cerca de 30% a 35% para o 5º ano do ensino fundamental, usando os dados do SAEB 
de 1999 e 2001, respectivamente. Uma possível explicação seria o aumento do efeito-escola 
ao longo dos anos. Por outro lado, o efeito-escola encontrado neste trabalho difere do 
restante da literatura do ponto de vista dos fatores que nele são incluídos. Em nossas 
estimativas, o efeito-escola corresponde apenas ao conjunto de fatores intraescolares sobre os 
quais os gestores das escolas exercem influência. Ou seja, excluímos desta estimativa as 
variáveis relativas às escolas sobre as quais supostamente os diretores não possuem 
autonomia para modificar. Assim, dado que controlamos por um número maior de 
circunstâncias, esperaríamos encontrar um efeito-escola menor, o que não é o caso. Isso 
sugere que parte das circunstâncias dadas para as escolas atuam no sentido de elevar a 
desigualdade de notas. A seguir, são apresentadas estimativas dos pesos de cada circunstância 
que colocam luz a esta hipótese. 

Além disso, os resultados apontam para o maior peso das circunstâncias sobre a 
desigualdade de notas dos estudantes mais jovens, o que pode significar que o esforço é mais 
importante para explicar a dispersão de resultados à medida que os estudantes evoluem nos 
ciclos educacionais, ou seja, a escola deve exercer um efeito cumulativo sobre o desempenho. 

As três últimas linhas da tabela trazem a separação entre os efeitos diretos e indiretos 
das circunstâncias sobre a desigualdade de desempenho escolar. Como podemos ver a parcela 
da desigualdade devida a um efeito direto das oportunidades (isto é, após controlar pelas 
medidas de esforço) é praticamente igual ao efeito total. Dessa forma o efeito indireto das 
circunstâncias, que resulta da diferença entre os efeitos total e direto, é de apenas 0,5% (5º 
ano) e 0,3% (9º ano). Ou seja, levando-se em conta todas as circunstâncias em conjunto, os 
gestores teriam potencial para interferir sobre menos de 1% do total da contribuição da 
desigualdade de oportunidades para a iniquidade de notas. Este efeito indireto quase nulo 
pode indicar que as circunstâncias operam apenas por canais diretos sobre a desigualdade de 
desempenho. Em outras palavras, as circunstâncias não teriam interação com as ações 
executadas pelas escolas e, portanto, a escola não conseguiria potencializar (ou amenizar) os 
efeitos benéficos (ou deletérios) do background familiar, por exemplo. Entretanto, é possível 
ainda que os efeitos indiretos de diferentes circunstâncias se anulem, se cada um operar sobre 
a desigualdade de notas em sentidos opostos. Mais adiante, apresentamos estimativas dos 
efeitos indiretos desagregados por circunstância. 

Outra explicação adicional pode vir da qualidade das proxies de esforço consideradas 
nas estimações. Boa parte delas é baseada na percepção dos diretores e professores quanto 
ao bom funcionamento da escola, que pode estar negativamente correlacionada com sua 
capacidade de gestão administrativa e pedagógica. Neste caso, as medidas de esforço 
observadas apresentariam menor dispersão do que as latentes.  

De maneira geral, os resultados apontam que as escolas não teriam controle sobre uma 
parcela de 55-60% dos fatores que contribuem para equalizar o desempenho escolar. De fato, 
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no contexto das escolas públicas brasileiras sabe-se que muitas das decisões, principalmente 
sobre alocação de recursos, são tomadas em instâncias superiores com pouca participação das 
escolas. Para lançar luz a esta questão, fizemos um exercício alternativo (Tabela 3.4), que 
consiste em estimar os efeitos da desigualdade de oportunidade para as redes de ensino. Isto 
é, repetimos os procedimentos equalizando agora fatores que são circunstanciais para as 
redes de ensino. 

Alguns atributos (como insumos escolares, composição da equipe escolar etc.) 
considerados circunstanciais do ponto de vista das escolas passam a ser tratados como alvo do 
esforço dos secretários da educação. Com isso, pretende-se ampliar o escopo de análise 
levando em conta as possibilidades de ação das redes, o que corresponde a um cenário mais 
factível para a realidade dos sistemas educacionais públicos brasileiros. 

Esta tabela mostra que a desigualdade de oportunidade para as redes de ensino 
responde por cerca de 40-50% da iniquidade de notas. A diferença encontrada entre o efeito 
da desigualdade de oportunidades para escolas e para redes (algo entre 11% e 15%) quantifica 
a capacidade de atuação das redes de ensino sobre as circunstâncias das escolas. Para 
exemplificar, considere o caso do desempenho em Matemática para o 5º ano. Calculamos que 
cerca de 60% da desigualdade de notas deve-se a iniquidade de oportunidades para as escolas 
e 48% para as redes. Com isso, em torno de 12% (=60% – 48%), ou seja, 1/5 (=12%/60%) 
daquilo que consideramos efeito da desigualdade de oportunidade para as escolas está, na 
verdade, sob o controle das redes de ensino. Neste sentido, os resultados apontam para o 
potencial que políticas estabelecidas pelas redes (e que escapam do controle dos diretores) 
podem exercer sobre a desigualdade de notas entre as escolas, tais como qualidade do 
professor, capacidade administrativa dos diretores e dotação de insumos. É importante notar 
que a identificação do que chamamos de efeito-escola e efeito-rede exige a hipótese de que o 
esforço da rede não depende do esforço da escola. 

Da mesma forma que o exercício anterior, quase todo este efeito se dá pela atuação 
direta (e não indireta) das circunstâncias sobre o desempenho escolar. Porém cabe destacar 
que, apesar de pequeno, o efeito indireto das circunstâncias para as redes é entre duas a cinco 
vezes maior que o efeito para as escolas. Isto pode ser explicado pelo fato de que a variação 
intra-redes do nível socioeconômico e da composição dos alunos é maior do que a variação 
intra-escolas. Este resultado sugere que as políticas educacionais estabelecidas pelas redes 
devam interagir com o perfil dos alunos atendidos pelas diferentes escolas. 

A Tabela 3.5 traz um exercício que procura especificar qual o peso relativo de cada 
grupo de circunstâncias sobre os efeitos encontrados. Para isso, agrupamos as circunstâncias 
em quatro grandes grupos: Alunos (inclui Composição do corpo discente e NSE alunos); 
Diretores e Professores (engloba Perfil dos gestores, Perfil dos docentes, Tempo de dedicação 
do professor); Dotação de recursos (com Recursos financeiros, Manutenção e conservação da 
escola, Espaços e disponibilidade de recursos didáticos, Equipamentos) e Contexto de gestão 
(inclui Leis e normas, Complexidade de gestão, Localização e Tamanho das turmas). 

Neste caso, calculamos tanto o efeito direto como o indireto para cada grupo de 
circunstâncias. Como era de se esperar, a equalização do perfil dos alunos (nível 
socioeconômico e composição segundo idade, gênero e cor/raça) reduziria a desigualdade em 
uma faixa de 40-50%. É interessante observar que parte significativa da contribuição do perfil 
dos estudantes para a desigualdade de notas advém do efeito indireto. No 5º ano, estes são da 
ordem de 16% (8,2%/49,7%) e 23% (10,6%/46,1%), em português e matemática, 
respectivamente. Já no 9º ano, são de 10% (4,3%/41,1%) e 13% (5%/38,6%), também em 
português e matemática. Estes resultados mostram que, apesar de o perfil de alunos 
atendidos pelas escolas se colocarem como circunstâncias para elas, há ações ou políticas 
(esforços) que podem ser desenvolvidas pelos gestores das redes e das escolas que tem o 
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potencial de amenizar os efeitos que as diferenças de perfil socioeconômico exercem sobre as 
desigualdades educacionais. Estes mecanismos de atuação dos gestores parecem ser mais 
efetivos na redução das desigualdades de notas de matemática e entre alunos mais novos (5º 
ano). Embora possamos especular sobre quais seriam estas ações, identificá-las está fora do 
escopo deste trabalho. 

Outro resultado interessante refere-se à equalização dos recursos físicos (prédio escolar, 
equipamentos, recursos didático-pedagógicos) ou dos recursos humanos (formação, 
experiência e dedicação de diretores e professores) entre as escolas. Caso todas as escolas 
contassem com diretores e professores com a mesma formação e o mesmo tempo de 
experiência, a desigualdade das notas se reduziria em apenas 3%. Entretanto, a contribuição 
do perfil dos gestores e docentes para reduzir a desigualdade de desempenho advém 
exclusivamente do esforço, uma vez que o efeito direto desta equalização contribuiria para 
elevar a desigualdade. 

Em outras palavras, políticas que atuem sobre a melhoria de qualidade dos professores 
e/ou de capacitação dos gestores só são efetivas em reduzir a desigualdade por meio de 
medidas de esforços das escolas. Por exemplo, é possível que melhores professores exijam 
maior participação no planejamento escolar, demandem mais autonomia para a escolha de 
materiais e práticas didáticas etc. Então, a melhoria da qualidade do professor que não fosse 
acompanhada de mudanças nestas dimensões complementares poderia beneficiar mais as 
melhores escolas do que as piores.  

As mesmas conclusões se aplicam ao caso da dotação de recursos, cuja equalização só 
afeta a redução de desigualdade por meio do canal indireto, ou seja, de sua interação com os 
esforços das redes e das escolas. Ou seja, a maior disponibilidade de espaços e recursos 
pedagógicos (biblioteca, laboratórios, computadores) só deve reduzir a desigualdade caso 
estes sejam efetivamente utilizados por meio de práticas pedagógicas adequadas. Por 
exemplo, caso todas as escolas dispusessem de laboratórios de informática com computadores 
para uso dos alunos, mas elas diferissem quanto às atividades desenvolvidas com estes 
recursos (atividades didáticas e de lazer), isto poderia se refletir em aumento da desigualdade. 
Note que a equalização de recursos tem maior potencial de reduzir as desigualdades entre os 
alunos do 5º ano (em torno de 5%) do que entre os estudantes do 9º ano (3,3%). 

Por fim, estão os resultados da equalização do contexto de gestão, que inclui as normas 
de cada rede de ensino (captadas por dummies de UF e dependência administrativa), a 
localização (medida por um índice de violência do entorno), a complexidade de gestão 
(tamanho da escola e oferecimento de diferentes etapas de ensino) e o tamanho das turmas. 
Neste caso, os resultados para o 5º e o 9º anos são qualitativamente distintos. A equalização 
destas variáveis reduziria a desigualdade de notas entre os alunos mais novos (entre 11% e 
18%, em português e matemática), mas a elevaria entre os alunos mais velhos (em pouco mais 
de 7%). 

Para o caso do 5º ano, praticamente metade desta equalização atua por meio da 
interação com os esforços. O mesmo não se aplica ao 9º ano, para o qual esta dimensão 
exerce praticamente apenas efeitos diretos. Para interpretar melhor estes resultados, 
analisamos isoladamente o peso de cada circunstância que compõe esta dimensão. Os 
resultados encontram-se na Tabela 3.6. 

Como esperado, a equalização do entorno escolar, do tamanho da escola e das turmas e 
do número de etapas de ensino oferecidas pela escola atuariam no sentido de reduzir a 
desigualdade, inclusive no 9º ano. Inclusive, estes efeitos são ainda maiores no 9º do que no 5º 
ano, o que é intuitivo. Assim, o efeito direto negativo da dimensão Contexto de gestão 
observado para o 9º ano advém inteiramente das variáveis incluídas em Leis e normas, que 
captam as diferentes redes de ensino (redes municipais e estaduais de cada Unidade da 
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Federação). O que pode estar por trás deste resultado, por exemplo, são as diferenças nos 
parâmetros curriculares mínimos, de políticas de progressão continuada e outras 
especificidades das redes. O que nossos resultados estão sugerindo é que a equalização destas 
diferenças geraria efeitos deletérios sobre o aumento da desigualdade entre alunos mais 
avançados na educação básica. Por exemplo, pode-se considerar que a heterogeneidade dos 
parâmetros curriculares é maior no final do que no início do ensino fundamental. Assim, o 
estabelecimento de um currículo único poderia aumentar ainda mais a distância das notas 
entre os alunos com menor e maior desempenho. 
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3.5. Comentários finais 

 

O presente artigo contribui para a literatura de desigualdades de oportunidades 
educacionais e efeito-escola, adotando abordagens conceitual e empírica alternativas.  

A literatura tradicionalmente separa os determinantes do aprendizado entre fatores 
extra e intraescolares. Isto pressupõe que os diretores das escolas têm controle sobre todos os 
insumos escolares, o que não reflete a realidade das escolas públicas brasileiras, cujos gestores 
possuem baixa autonomia. A primeira contribuição do artigo é separar os determinantes do 
aprendizado entre circunstâncias e esforços. Por circunstância entende-se qualquer fator que 
não pode ser modificado pela escola. Já nos esforços incluem-se todas as ações das escolas ou 
políticas educacionais estabelecidas pelas redes que podem afetar o desempenho, com o olhar 
sobre a capacidade de atuação dos gestores das redes de ensino e das escolas. A estratégia 
empírica adotada também permite distinguir entre os efeitos direto e indireto da desigualdade 
de oportunidades. Os esforços são considerados endógenos e, portanto, são afetados pelas 
circunstâncias. Assim, o efeito indireto estima em que medida as circunstâncias afetam a 
desigualdade de notas por meio de sua interação com os esforços dos gestores. 

Para as redes, consideramos como circunstâncias a composição e o nível 
socioeconômico dos alunos. Para as escolas, somam-se a estes fatores de circunstâncias os 
contextos específicos de gestão (leis e normas da rede de ensino, localização, tamanho da 
escola, tamanho das turmas e oferecimento de mais de uma etapa de ensino), a dotação de 
recursos (recursos financeiros, prédio escolar, equipamentos, espaços e recursos didático-
pedagógicos), o perfil dos gestores e professores (formação e experiência) e tempo de 
dedicação dos professores à escola. O efeito-rede é da ordem de 50% a 60%, enquanto que o 
efeito-escola foi estimado em cerca de 40% a 45%. Isto mostra que 10% e 15% da 
desigualdade de notas está sob controle de políticas educacionais estabelecidas pelos órgãos 
centrais, mas fogem ao controle direto dos diretores das escolas. Estes efeitos sugerem que a 
baixa autonomia das escolas limita suas possibilidades de reduzir as iniquidades educacionais. 
Este resultado pode contribuir, por exemplo, para a discussão dos impactos potenciais de 
políticas de accountability. 

Embora o nível socioeconômico e a composição dos estudantes sejam as circunstâncias 
mais importantes para explicar a desigualdade de notas, entre 10% e 23% da contribuição do 
perfil dos alunos exerce efeito indireto sobre esta desigualdade e, portanto, seus efeitos 
podem ser influenciados por políticas educacionais ou ações das escolas. As estimativas dos 
efeitos indiretos ainda sugerem outras conclusões interessantes. A redução da desigualdade 
de notas por meio da equalização dos recursos físicos ou da qualidade dos professores e 
gestores exige a implantação de políticas educacionais complementares, que se referem a 
esforços das escolas. Isto porque o efeito direto destas circunstâncias é negativo, mas o efeito 
indireto é positivo. Além disso, o efeito das especificidades das redes de ensino, que podem 
refletir diferenças nos parâmetros curriculares mínimos ou de políticas de progressão 
continuada, atua no sentido de reduzir a desigualdade das notas no 5º ano, mas de aumenta-la 
no 9º ano. Assim, conjuntamente, nossas estimativas mostram a importância que as interações 
entre circunstâncias e esforços exercem sobre a desigualdade de resultados educacionais e 
podem sinalizar para a necessidade de que as políticas educacionais se ajustem às 
especificidades de diferentes tipos de escolas. 

 

  



90 
 

Referências Bibliográficas 
 

Aaronson, D; Barrow, L & Sander, W. (2007). Teachers and Student Achievement in the 
Chicago Public High Schools. Journal of Labor Economics, 25, 95-135. 

Albernaz, A; Ferreira, F & Franco, C. (2002). Qualidade e equidade na educação fundamental 
brasileira, Departamento de Economia - PUC-Rio, Textos para discussão nº 455. 

Alves, F. (2008). Políticas Educacionais e Desempenho Escolar nas Capitais Brasileiras, 
Cadernos de Pesquisa, Fundação Carlos Chagas, 38, 413-440. 

Andrade, R; Soares, J.F. (2008). O efeito da escola básica brasileira. Estudos em Avaliação 
Educacional, 19, 379-406. 

Barros, R; Mendonça, R; Santos, D & Quintaes, G. (2001). Determinantes do desempenho 
educacional no Brasil. Pesquisa e Planejamento Econômico, 31(1), 1-42, 2001. 

Betts, J. (1996). Do School Resources Matter Only for Older Workers?. Review of Economics 
and Statistics, 78(4), 638-652. 

Bourguignon, F; Ferreira, F & Menendez, M. (2007). Inequality of opportunity in Brazil. Review 
of Income and Wealth, 53(4), 585-618. 

Boyd, D., Lankford, H., Loeb, S., Rockoff, J. & Wyckoff, J. (2007). The narrowing gap in New York 
City teacher qualifications and its implications for student achievement in high-poverty 
schools. National Center for Analysis of Longitudinal Data in Education Research, 
Working Paper 10. 

Brooke, N & Soares, J.F. (2011). Pesquisa em eficácia escolar: origem e trajetória. Estudos em 
Avaliação Educacional, 22(50), 593-598. 

Buddin, R & Zamarro, G. (2009). Teacher qualifications and student achievement in urban 
elementary schools. Journal of Urban Economics, 66(2), 103-115. 

Felício, F & Fernandes, R. (2005). Os Efeitos da Qualidade da Escola sobre o Desempenho 
Escolar: Uma Avaliação do Ensino Fundamental no Estado de São Paulo. XXXIII 
Encontro Nacional de Economia – ANPEC. 

Hanushek, E & Luque, J. (2003). Efficiency and equity in schools around the world. Economics 
of Education Review, 22(5), 481-502. 

Hanushek, E. (1986). The Economics of Schooling: Production and Efficiency in Public Schools, 
Journal of Economic Literature. 24(3), 1141-77. 

Heckman, J; Layne-Farrar, A & Todd, P. (1996). Human Capital Pricing Equations with an 
Application to Estimating the Effect of Schooling Quality on Earnings. The Review of 
Economics and Statistics, 78(4), 562-610. 

Lee, V. (2010). A necessidade dos dados longitudinais na identificação do efeito-escola. Revista 
Brasileira de Estudos Pedagógicos, 91(229), 471-480. 

Rivkin, S; Hanushek, E & Kain, J. (2005). Teachers, Schools, and Academic Achievement. 
Econometrica, 73(2), 417-458. 

Rockoff, J. (2004). The Impact of Individual Teachers on Student Achievement: Evidence from 
Panel Data. The American Economic Review, 94(2), 247-252. 

Roemer, J. (1998). Equality of Opportunity, Harvard University Press. 

Soares, J.F. (2007). Melhoria do desempenho cognitivo dos alunos do ensino fundamental. 
Cadernos de Pesquisa, Fundação Carlos Chagas, 37, 135-160. 



91 
 

Tabela 3.1: Estatísticas descritivas 

Variável N. Escolas Média 
Desvio-
padrão 

Mínimo Máximo 

Desempenho 

Nota Língua Portuguesa da Escola - 5º ano 32141 187,93 20,71 118,03 289,46 
Nota Língua Portuguesa da Escola - 9º ano 25318 238,96 18,49 152,94 321,46 
Nota Matemática da Escola - 5º ano 32141 206,99 24,42 132,38 314,46 
Nota Matemática da Escola - 9º ano 25318 245,65 20,89 157,43 351,87 

Circunstâncias 

Leis e normas           
Escolas de rede estadual (dummy) 44722 0,43 0,50 0,00 1,00 

Localização da escola           
Escolas em capitais (dummy) 44722 0,17 0,37 0,00 1,00 
Entorno escolar (indicador) 44516 2,75 3,09 0,00 19,00 

Recursos financeiros (indicador) 44609 2,33 0,85 0,00 4,00 

Complexidade da gestão           
Escolas que oferecem múltiplas etapas (dummy) 44722 0,53 0,50 0,00 1,00 
Número total de matrículas 44722 680,80 442,48 25 7474 
Tamanho médio das turmas 44722 26,02 5,99 4,80 84,64 

Perfil dos gestores           
Formação (dummy pós-grad. em gestão) 43527 0,37 0,48 0,00 1,00 
Experiência do diretor (dummy mais de 5 anos) 44086 0,48 0,50 0,00 1,00 

Perfil dos professores           
Formação acadêmica do professor (indicador) 44631 1,44 0,46 0,00 2,00 
Experiência do professor (indicador) 44648 0,95 0,59 0,00 2,00 

Dedicação do professor (dummy leciona em uma escola) 44718 0,50 0,26 0,00 1,00 

Composição do corpo discente           
Gênero dos alunos (dummy meninos) 44722 0,49 0,08 0,00 1,00 
Raça dos alunos (dummy brancos) 44722 0,34 0,18 0,00 1,00 
Atraso escolar (dummy atrasados) 44722 0,21 0,14 0,00 1,00 

Nível socioeconômico dos alunos (indicador) 44722 14,48 2,28 6,21 23,61 

Manutenção e conservação da escola           
Conservação do prédio escolar (indicador) 44660 2,03 1,58 0,00 4,00 
Ambiente físico das salas de aula (indicador) 39591 1,75 0,55 0,00 2,00 

Equipamentos (indicador) 44545 9,52 3,70 0,00 15,00 

Espaço e recursos didático-pedagógicos           
Existência de recursos pedagógicos (indicador) 44555 4,29 2,51 0,00 11,00 
Livro didático (indicador) 43917 1,18 0,67 0,00 2,00 

Esforços 

Espaço e recursos didático-pedagógicos           
Uso de recursos pedagógicos (indicador) 44698 7,89 1,79 0,00 11,00 

Gestão pedagógica           
Práticas de ensino tradicionais (indicador) 44574 6,61 2,30 0,00 18,00 
Cumprimento curricular (indicador) 44574 0,39 0,36 0,00 1,00 
Alocação dos alunos nas turmas (indicador) 43926 0,47 0,50 0,00 1,00 
Uso do tempo escolar (indicador) 44716 0,84 0,40 0,00 3,00 

Gestão escolar           
Liderança do diretor (indicador) 44664 4,11 2,66 0,00 9,00 
Planejamento escolar (indicador) 44327 0,63 0,33 0,00 1,00 
Conhecimento dos resultados das avaliações (indicador) 44722 2,26 0,77 0,00 3,00 
Participação dos prof. nas decisões da escola (indicador) 44648 2,34 1,62 0,00 6,00 
Expectativas de sucesso escolar (indicador) 44122 0,85 0,61 0,00 2,00 
Participação dos pais (indicador) 44384 1,60 0,65 0,00 2,00 
Clima escolar (indicador) 44649 2,86 2,07 0,00 21,00 

Fonte: Prova Brasil e Censo Escolar 2011. 
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Tabela 3.2: Estimativas dos modelos que relacionam notas, circunstâncias e esforços 

  Escolas com 5º ano Escolas com 9º ano 

  Língua Portuguesa Matemática Língua Portuguesa Matemática 

 
C C + E C C + E C C + E C C + E 

Rede estadual 
-1,888*** -2,413*** -1,654*** -2,247*** -3,063*** -3,242*** -3,654*** -3,814*** 

(0,205) (0,206) (0,244) (0,244) (0,247) (0,250) (0,275) (0,276) 

Capital 
-1,503*** -0,671*** -3,070*** -1,978*** -0,35 0,453* -2,793*** -1,832*** 

(0,231) (0,229) (0,274) (0,271) (0,255) (0,258) (0,268) (0,270) 

Entorno escolar 
-0,364*** -0,247*** -0,480*** -0,328*** -0,280*** -0,185*** -0,477*** -0,357*** 

(0,030) (0,029) (0,036) (0,035) (0,028) (0,028) (0,030) (0,030) 

Recursos financeiros 
0,186* 0,091 0,458*** 0,354*** -0,073 -0,078 -0,147 -0,167 
(0,097) (0,096) (0,118) (0,117) (0,110) (0,110) (0,124) (0,124) 

Múltiplas etapas 
0,251 0,196 0,400* 0,374* -1,238*** -1,284*** -0,780*** -0,791*** 

(0,172) (0,170) (0,209) (0,207) (0,208) (0,209) (0,233) (0,233) 

Número total de 
matrículas 

-0,004*** -0,003*** -0,004*** -0,003*** -0,002*** -0,001*** -0,002*** -0,002*** 
(0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) 

Tamanho das turmas 
0,050** 0,055*** -0,009 -0,006 0,032 0,053** -0,039* -0,017 
(0,020) (0,020) (0,024) (0,025) (0,021) (0,021) (0,023) (0,023) 

Formação acadêmica 
do diretor 

0,346** 0,208 0,27 0,097 0,036 0,05 -0,221 -0,191 
(0,174) (0,173) (0,212) (0,210) (0,187) (0,187) (0,205) (0,203) 

Experiência do diretor 
0,860*** 0,618*** 1,137*** 0,830*** 1,257*** 1,053*** 1,157*** 0,928*** 

(0,167) (0,166) (0,203) (0,202) (0,180) (0,180) (0,201) (0,200) 

Formação acadêmica 
do professor 

1,840*** 1,222*** 2,425*** 1,759*** 0,821*** 0,237 1,191*** 0,569** 
(0,177) (0,181) (0,213) (0,217) (0,197) (0,203) (0,218) (0,223) 

Experiência do 
professor 

0,615*** 0,329** 1,188*** 0,849*** 0,883*** 0,709*** 1,350*** 1,172*** 
(0,127) (0,130) (0,155) (0,158) (0,149) (0,152) (0,165) (0,167) 

Tempo de dedicação 
do professor 

0,627** 0,915*** 0,958*** 1,426*** 0,141 0,498 0,817** 1,268*** 
(0,305) (0,306) (0,369) (0,370) (0,338) (0,340) (0,379) (0,380) 

Gênero dos alunos 
-18,590*** -18,171*** -3,460*** -3,142** -26,542*** -26,214*** -5,685*** -5,151*** 

(1,031) (1,034) (1,235) (1,235) (1,103) (1,111) (1,214) (1,212) 

Raça dos alunos 
9,632*** 8,435*** 13,936*** 12,450*** 16,884*** 15,205*** 26,685*** 24,344*** 

(0,715) (0,714) (0,880) (0,879) (0,804) (0,809) (0,913) (0,914) 

Atraso escolar 
-24,202*** -19,106*** -25,768*** -19,353*** -18,116*** -15,724*** -19,939*** -17,199*** 

(0,800) (0,820) (0,977) (0,998) (0,921) (0,929) (1,044) (1,052) 

Nível socioeconômico 
dos alunos 

5,029*** 4,671*** 5,067*** 4,628*** 4,504*** 4,346*** 4,515*** 4,298*** 
(0,063) (0,064) (0,077) (0,078) (0,066) (0,067) (0,077) (0,077) 

Conservação do 
prédio escolar 

0,190*** 0,103* 0,222*** 0,116 0,302*** 0,249*** 0,342*** 0,274*** 
(0,061) (0,060) (0,074) (0,073) (0,065) (0,065) (0,072) (0,072) 

Ambiente físico das 
salas de aula 

0,320** 0,336** 0,533*** 0,524*** 0,441** 0,437** 0,326* 0,28 
(0,160) (0,160) (0,190) (0,191) (0,178) (0,178) (0,197) (0,196) 

Equipamentos 
0,171*** 0,104*** 0,211*** 0,129*** 0,109*** 0,090*** 0,149*** 0,137*** 

(0,031) (0,031) (0,037) (0,037) (0,032) (0,032) (0,035) (0,035) 

Espaço e recursos 
didático-pedagógicos 

0,119*** 0,058 0,169*** 0,089 -0,015 -0,048 -0,022 -0,068 
(0,045) (0,045) (0,056) (0,055) (0,048) (0,048) (0,053) (0,052) 

Livro didático 
0,029 -0,083 0,448*** 0,269* -0,700*** -0,675*** -0,769*** -0,738*** 

(0,124) (0,123) (0,151) (0,149) (0,138) (0,138) (0,154) (0,153) 

Uso de recursos 
pedagógicos 

- 
0,473*** 

- 
0,615*** 

- 
0,144*** 

- 
0,136** 

(0,054) (0,065) (0,053) (0,058) 

Práticas de ensino 
tradicionais 

- 
-0,331*** 

- 
-0,394*** 

- 
-0,304*** 

- 
-0,314*** 

(0,035) (0,042) (0,047) (0,052) 

Cumprimento 
curricular 

- 
5,034*** 

- 
7,080*** 

- 
3,384*** 

- 
4,939*** 

(0,230) (0,281) (0,265) (0,297) 

Alocação dos alunos 
nas turmas 

- 
0,079 

- 
0,231 

- 
0,184 

- 
0,064 

(0,165) (0,199) (0,180) (0,199) 

Uso do tempo escolar - 
1,613*** 

- 
2,509*** 

- 
1,276*** 

- 
2,063*** 

(0,230) (0,281) (0,253) (0,280) 

Liderança do diretor - 
0,126*** 

- 
0,181*** 

- 
0,216*** 

- 
0,283*** 

(0,041) (0,050) (0,047) (0,052) 

Planejamento escolar - 
0,003 

- 
0,05 

- 
-0,222 

- 
-0,38 

(0,239) (0,292) (0,264) (0,293) 

Conhecimento das 
avaliações  

- 
1,299*** 

- 
1,578*** 

- 
1,136*** 

- 
1,261*** 

(0,110) (0,129) (0,123) (0,132) 
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Tabela 3.2: Estimativas dos modelos que relacionam notas, circunstâncias e esforços (continuação) 

 Escolas com 5º ano Escolas com 9º ano 

 Língua Portuguesa Matemática Língua Portuguesa Matemática 

 C C + E C C + E C C + E C C + E 

Participação dos prof. 
nas decisões da escola 

- 
-0,210*** 

- 
-0,238*** 

- 
-0,267*** 

- 
-0,463*** 

(0,067) (0,081) (0,078) (0,086) 

Expectativas de 
sucesso escolar 

- 
1,771*** 

- 
1,757*** 

- 
1,744*** 

- 
2,009*** 

(0,132) (0,160) (0,166) (0,186) 

Participação dos pais - 
-0,093 

- 
-0,107 

- 
0,24 

- 
0,143 

(0,132) (0,160) (0,164) (0,183) 

Clima escolar - 
-0,301*** 

- 
-0,318*** 

- 
-0,180*** 

- 
-0,156*** 

(0,040) (0,049) (0,047) (0,052) 

Dummies de UF Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Constante 
124,125*** 121,400*** 132,844*** 128,344*** 185,825*** 183,288*** 184,508*** 181,671*** 

(1,384) (1,483) (1,648) (1,773) (1,512) (1,648) (1,700) (1,832) 

N. Obs. 26258 24687 26258 24687 21060 20317 21060 20317 
R

2
 0,608 0,633 0,581 0,611 0,55 0,565 0,565 0,584 

Fonte: Prova Brasil e Censo Escolar 2011. Elaboração própria. Nota: erros-padrão entre parênteses. 
 

Tabela 3.3: Índices de desigualdade e parcela da desigualdade de oportunidade (para escolas) 

  5º ano 9º ano 

  Língua Portuguesa Matemática Língua Portuguesa Matemática 

Índice observado 
0,00612 0,00696 0,00302 0,00360 

(0,00000) (0,00000) (0,00000) (0,00000) 

Índice após equalizar circunstâncias 
(sem esforços) 

0,00235 0,00285 0,00134 0,00155 
(0,00000) (0,00000) (0,00000) (0,00000) 

Efeito das circunstâncias (total) 
61,6% 59,1% 55,6% 56,9% 

(0,029%) (0,031%) (0,039%) (0,039%) 

Índice após equalizar circunstâncias 
(controlando esforços) 

0,00238 0,00289 0,00135 0,00156 
(0,00000) (0,00000) (0,00000) (0,00000) 

Efeito direto 
[direto/total] 

61,1% 58,5% 55,3% 56,7% 
(0,031%) (0,033%) (0,039%) (0,040%) 
[99,2%] [99,0%] [99,4%] [99,5%] 

Efeito indireto 
[indireto/total] 

0,5% 0,6% 0,3% 0,3% 
(0,009%) (0,010%) (0,007%) (0,007%) 

[0,8%] [1,0%] [0,6%] [0,5%] 

Fonte: Prova Brasil e Censo Escolar 2011. Elaboração própria. 
Nota: Índice L de Theil. Erros-padrão entre parênteses, gerados via bootstrap. 

 

Tabela 3.4: Índices de desigualdade e parcela da desigualdade de oportunidade (para redes) 

  5º ano 9º ano 

  Língua Portuguesa Matemática Língua Portuguesa Matemática 

Índice observado 
0,00612 0,00696 0,00302 0,00360 

(0,00000) (0,00000) (0,00000) (0,00000) 

Índice após equalizar circunstâncias 
(sem esforços) 

0,00302 0,00363 0,00171 0,00210 
(0,00000) (0,00000) (0,00000) (0,00000) 

Efeito das circunstâncias (total) 
50,7% 47,8% 43,4% 41,7% 

(0,032%) (0,032%) (0,036%) (0,037%) 

Índice após equalizar circunstâncias 
(controlando esforços) 

0,00308 0,00380 0,00175 0,00215 
(0,00000) (0,00000) (0,00000) (0,00000) 

Efeito direto 
[direto/total] 

49,7% 45,4% 42,1% 40,3% 
(0,038%) (0,040%) (0,046%) (0,047%) 
[98,1%] [94,9%] [96,9%] [96,7%] 

Efeito indireto 
[indireto/total] 

1,0% 2,4% 1,3% 1,4% 

(0,008%) (0,009%) (0,010%) (0,011%) 

[1,9%] [5,1%] [3,1%] [3,3%] 

Fonte: Prova Brasil e Censo Escolar 2011. Elaboração própria. 
Nota: Índice L de Theil. Erros-padrão entre parênteses, gerados via bootstrap. 
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Tabela 3.5: Desigualdade de oportunidades de cada circunstância e pesos relativos 

  5º ano 

  Língua Portuguesa Matemática 

 
Efeito total Efeito direto Efeito indireto Efeito total Efeito direto Efeito indireto 

Alunos 
  

49,7% 41,5% 8,2% 46,1% 35,5% 10,6% 

(0,034%) (0,055%) (0,035%) (0,038%) (0,059%) (0,041%) 

[72,4%] [60,5%] [11,9%] [63,7%] [49,0%] [14,7%] 

Diretores e professores 
  

3,1% -3,4% 6,5% 3,3% -5,0% 8,3% 

(0,028%) (0,052%) (0,044%) (0,030%) (0,053%) (0,047%) 

[4,5%] [-5,0%] [9,5%] [4,6%] [-6,9%] [11,5%] 

Dotação de recursos 
  

4,7% -2,6% 7,4% 5,3% -4,0% 9,3% 

(0,034%) (0,056%) (0,045%) (0,035%) (0,056%) (0,048%) 

[6,9%] [-3,8%] [10,7%] [7,3%] [-5,6%] [12,9%] 

Contexto de gestão 
  

11,1% 5,9% 5,2% 17,7% 10,2% 7,5% 
(0,066%) (0,075%) (0,047%) (0,064%) (0,077%) (0,046%) 
[16,2%] [8,6%] [7,6%] [24,4%] [14,1%] [10,3%] 

 
9º ano 

  Língua Portuguesa Matemática 

 
Efeito total Efeito direto Efeito indireto Efeito total Efeito direto Efeito indireto 

Alunos 
  

41,1% 36,8% 4,3% 38,6% 33,6% 5,0% 

(0,044%) (0,054%) (0,032%) (0,051%) (0,061%) (0,033%) 

[102,4%] [91,7%] [10,7%] [101,3%] [88,2%] [13,1%] 

Diretores e professores 
  

3,0% -1,7% 4,6% 3,3% -2,2% 5,6% 

(0,033%) (0,050%) (0,040%) (0,034%) (0,054%) (0,040%) 

[7,4%] [-4,1%] [11,6%] [8,7%] [-5,8%] [14,6%] 

Dotação de recursos 
  

3,3% -1,7% 5,0% 3,3% -2,5% 5,8% 

(0,037%) (0,052%) (0,040%) (0,035%) (0,054%) (0,040%) 

[8,3%] [-4,1%] [12,4%] [8,7%] [-6,6%] [15,3%] 

Contexto de gestão 
  

-7,3% -7,6% 0,3% -7,2% -7,5% 0,3% 
(0,089%) (0,090%) (0,041%) (0,101%) (0,102%) (0,044%) 
[-18,2%] [-19,0%] [0,8%] [-19,0%] [-19,7%] [0,7%] 

Fonte: Prova Brasil e Censo Escolar 2011. Elaboração própria. 
Nota: Erros-padrão entre parênteses, gerados via bootstrap. Valor entre colchetes corresponde à parcela do efeito da 
desigualdade de oportunidades sobre a soma das desigualdades em cada coluna. 
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Tabela 3.6: Peso de cada circunstância sobre o efeito total da desigualdade de oportunidades 

  5º ano 9º ano 

  
Língua 

Portuguesa 
Matemática 

Língua 
Portuguesa 

Matemática 

Nível Socioeconômico dos alunos 
43,8% 39,1% 39,7% 37,5% 

(0,039%) (0,043%) (0,043%) (0,048%) 

Composição do corpo discente 
20,9% 19,8% 21,5% 26,1% 

(0,048%) (0,049%) (0,058%) (0,052%) 

Perfil dos gestores 
1,6% 1,4% 2,3% 2,2% 

(0,028%) (0,026%) (0,032%) (0,033%) 

Perfil dos docentes 
2,8% 2,9% 2,6% 2,8% 

(0,030%) (0,029%) (0,031%) (0,033%) 

Tempo de dedicação do professor 
1,3% 1,0% 1,7% 1,7% 

(0,028%) (0,026%) (0,031%) (0,032%) 

Recursos financeiros 
1,5% 1,4% 1,7% 1,7% 

(0,028%) (0,027%) (0,031%) (0,032%) 

Manutenção e conservação da escola 
2,3% 2,2% 2,6% 2,5% 

(0,030%) (0,031%) (0,034%) (0,034%) 

Espaços e recursos didático-pedagógicos 
2,1% 2,3% 1,7% 1,7% 

(0,035%) (0,035%) (0,036%) (0,035%) 

Equipamentos 
3,1% 3,0% 2,6% 2,8% 

(0,034%) (0,036%) (0,035%) (0,037%) 

Leis e normas 
11,8% 18,0% -6,0% -6,9% 

(0,069%) (0,065%) (0,092%) (0,094%) 

Localização 
1,6% 1,6% 2,0% 2,8% 

(0,028%) (0,028%) (0,031%) (0,033%) 

Complexidade de gestão 
0,8% 0,9% 1,0% 1,7% 

(0,029%) (0,027%) (0,032%) (0,033%) 

Tamanho das turmas 
1,1% 1,1% 1,7% 1,9% 

(0,028%) (0,028%) (0,032%) (0,035%) 

Fonte: Prova Brasil e Censo Escolar 2011. Elaboração própria. 
Nota: Erros-padrão entre parênteses, gerados via bootstrap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


