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RESUMO 

 

 

 

 

Esta dissertação avalia os efeitos do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) sobre o 

ensino médio brasileiro. Esta avaliação baseia-se na teoria de que exames curriculares com a 

qualidade de gerar conseqüências diretas sobre os alunos, como no caso do ENEM, são 

capazes de influenciar positivamente o aprendizado dos alunos por dois canais: por aumento 

de seu esforço e pela pressão que exercem sobre professores e diretores. O presente trabalho 

avalia especificamente o segundo canal, sobre o qual o ENEM deve atuar por meio da 

divulgação ao público das notas médias por escola em todo o país. Neste sentido, estima-se o 

efeito da divulgação das notas do ENEM sobre os seguintes resultados educacionais: 

proficiência em Matemática e Língua Portuguesa no Saeb, alocação de insumos escolares e 

comportamento dos professores. Para tanto, dois métodos são propostos: i) diferenças em 

diferenças, utilizando dados dos Saeb de 2005 – um ano antes do início da divulgação – e 

2007 – um ano após a primeira publicação – e ii) regressão com descontinuidade, explorando 

o fato de haver uma regra estrita para entrada da escola na divulgação – ter ao menos 10 

concluintes do ensino médio participando do ENEM. Os resultados mostram que o fato uma 

escola ter seu resultado médio no ENEM divulgado não parece influenciar o desempenho de 

seus alunos nem a quantidade de seus insumos escolares, por nenhum dos métodos propostos. 

O método de diferenças em diferenças aponta ainda que os professores de escolas submetidas 

ao tratamento dessa divulgação parecem ter maior enfoque em atividades voltadas a resolução 

de exercícios e fixação de regras gramaticais, reação que é interpretada por parte da literatura 

como adversa. Estes últimos resultados, no entanto, podem estar refletindo apenas tendências 

temporais preexistentes e não um efeito de tratamento legítimo. Conclui-se então que o 

ENEM não deve estar servindo como indutor de melhorias dos resultados educacionais via 

pressão dos alunos do ensino médio. Porém, é possível levantar a hipótese de que este tipo de 

efeito ainda pode ser captado em prazos mais longos ou para grupos de escolas diferentes das 

usadas na análise. 

 

Palavras-chave: exames curriculares, school accountability, Exame Nacional do Ensino 

Médio. 
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ABSTRACT 

 

 

 

 

This dissertation assesses the effects of Brazilian National High School Exam (ENEM) on 

educational results. This evaluation is based on the theoretical results that curriculum 

examinations like ENEM are capable of having positive influence on students learning by: 

raising their effort and pressure on their teachers and school principals. The present work 

analyses this last channel, through estimating the impact of the public report of ENEM‟s 

grades by school. The effects of this treatment are estimated on: Math and Reading 

proficiency, quantities of school inputs and teacher‟s behavior. Two econometric methods are 

used: i) differences in differences – using data from 2005 (pre treatment period) and 2007 

Saeb (first post treatment year) and ii) regression discontinuity design, exploiting the sharp 

rule of assignment to treatment – only schools with at least 10 students participating of 

ENEM have their results published. Evidences show that reporting ENEM‟s grades doesn‟t 

seem to influence the high school students‟ proficiency neither the level of school inputs, 

result confirmed by both methods. The differences in differences estimates also reveal that 

teachers of treated schools seem to focus more on solving Math exercises and fixing 

grammatical concepts, reactions that can be interpreted as adverse effects. This last evidence, 

however, may be misleading, reflecting only time tendencies and persistent pre treatment 

differences. We conclude that publication of ENEM‟s grades haven‟t act as an instrument to 

improve educational results by pressuring teachers and school administrators. Nonetheless, 

it‟s still possible that this policy works after a longer period or for other types schools, not 

evaluated by the proposed methods. 

 

Keywords: curriculum-based exams, school accountability, Exame Nacional do Ensino 

Médio. 
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1. Introdução 

 

 A importância econômica primária da educação é aumentar o capital humano, 

fornecendo aos estudantes habilidades e conhecimentos que aumentem sua produtividade. Os 

resultados mais diretos disso são maiores salários e maior equidade de rendimentos do 

trabalho. Além desses, existem também outros benefícios (econômicos ou não) associados à 

educação, como crescimento do produto, redução da criminalidade, melhor saúde etc. 

(HANUSHEK, 2002). 

 A maioria dos estudos empíricos que relacionam resultados econômicos a educação 

usam a escolaridade dos indivíduos como variável relevante. No entanto, à medida que a 

quantidade de educação da população vem se equalizando em muitos países, cresce a 

importância sobre a qualidade desta educação, cuja relação com os resultados econômicos 

também é evidenciada por estudos como o de Hanushek e Kimki (2000). 

Dada essa relação da qualidade de ensino com a produtividade, e conseqüentemente 

com os salários, uma das discussões atuais na literatura de Economia da Educação é como 

gerar os incentivos necessários para que professores e gestores escolares atuem na melhoria 

desta qualidade. 

É razoável pensar que se as escolas atuassem como firmas em um mercado 

competitivo os seus „clientes‟ (os alunos), olhando para os resultados econômicos de cada 

escola, escolheriam estudar naquelas que lhes gerassem maiores salários no futuro, ou uma 

combinação de outros resultados desejáveis. Este comportamento poderia servir de incentivo 

necessário à melhoria do ensino, seja via eliminação ou melhoria das piores escolas do 

mercado. 

Porém, no mercado educacional, sobretudo para o ensino básico, este mecanismo de 

incentivos não deve funcionar perfeitamente, entre outras razões, pela forte presença do setor 

público na provisão desse serviço e pela dificuldade dos consumidores em medir a qualidade 

do ensino, isto é, em determinar se uma escola é realmente “boa” no sentido econômico. 

Sendo assim, na falta de incentivos de mercado que levem ao aumento da qualidade do 

ensino, os governos têm assumido também a responsabilidade de reguladores do setor 

educacional, propondo-se a avaliar se os alunos estão aprendendo o que deveriam e a gerar 

mecanismos de incentivo que direcionem as escolas a ensinar esse conteúdo com maior 

qualidade. Tais mecanismos podem assumir a forma de sistemas de avaliação externa de 

ensino (accountability systems). 



13 

 

Apesar de relativamente nova, a literatura internacional já traz diversos artigos que 

advogam a favor ou contra sistemas de accountability, em especial no EUA. Neste país, a 

discussão sobre o tema tornou-se mais forte a partir de um conjunto de reformas chamado de 

No Child Left Behind Act (NCLB), conduzido pelo governo federal a partir do início dos anos 

2000. Com este ato, passou-se a incentivar nos estados norte-americanos reformas baseadas 

no tripé: padrões curriculares, exames de proficiência e accountability (HANUSHEK; 

RAYMOND, 2005). 

Estes sistemas de accountability variam muito quanto ao seu desenho, indo desde a 

simples divulgação dos resultados de testes padronizados por escola – uma forma mais „fraca‟ 

de accountability – até a geração de conseqüências para as escolas (premiação ou punição) – 

um modelo de accountability mais „forte‟. 

Os sistemas de divulgação de resultados podem, por vezes, ser acompanhados da 

formação de rankings de escolas (ROCKOFF; TURNER, 2008 – no caso do sistema de 

ranking das escolas de Nova York). Já os sistemas que geram conseqüências envolvem, em 

alguns casos, premiação as melhores escolas (BACOLOD ET AL, 2009 – sobre o sistema de 

premiação da Califórnia) ou às vezes punição as piores (SPRINGER, 2008 – analisando as 

sanções impostas aos estados a partir do NCLB). 

Os resultados da literatura norte-americana, apesar de controversos, parecem convergir 

no sentido de que os sistemas com conseqüências mais fortes para as escolas parecem ter 

maiores impactos sobre o desempenho escolar (BACOLOD ET AL, 2009, CARNOY; LOEB, 

2002, HANUSHEK; RAYMOND, 2005, LADD, 1999, RAYMOND; HANUSHEK, 2003, 

SPRINGER, 2008). 

Já os sistemas de accountability fracos parecem ter impactos menores sobre o 

aprendizado dos alunos, como ressaltado em Raymond e Hanushek (2003). A exceção fica 

por conta dos sistemas da Flórida e de Nova York, que criam rankings para as escolas e 

parecem afetar positivamente o desempenho dos alunos de escolas com ranking mais baixo – 

possivelmente por um efeito estigma positivo (ROCKOFF; TURNER 2008, FIGLIO; 

ROUSE, 2006). 

Apesar dos impactos positivos revelados pela literatura, os accountabilities mais fortes 

também podem gerar resultados indesejados, como maior atenção dos professores com alunos 

melhores, o que leva a maior desigualdade de desempenho, exclusão de alunos com pior 

desempenho dos exames e até manipulação de resultados pelos professores (CULLEN; 

REBACK, 2006, FIGLIO; GETZLER, 2002, RAYMOND; HANUSHEK, 2003). 



14 

 

Estes efeitos devem aparecer justamente pelo fato de estes sistemas de incentivos 

afetarem as escolas muito diretamente e às vezes com grandes conseqüências, positivas ou 

negativas, incentivando-as a adotarem estratégias que elevem o desempenho geral da escola 

sem elevar, de fato, o aprendizado dos alunos. 

No Brasil, os sistemas de accountability são ainda mais recentes e com resultados 

ainda não avaliados sistematicamente. O sistema mais abrangente no país é formado pela 

Prova Brasil, um exame censitário às escolas públicas e que compõe o indicador de qualidade 

IDEB (índice de Desenvolvimento da Educação Básica). 

O resultado do índice de cada escola é publicado bienalmente com objetivo de ampliar 

as possibilidades de mobilização da sociedade em favor da qualidade da educação básica, 

sem, no entanto impor conseqüências sobre as escolas. Neste sentido, portanto, a o sistema 

Prova Brasil/IDEB constituem um tipo de accountability fraco. 

Quanto a sistemas mais fortes de accountability no Brasil, um exemplo é o Programa 

de Qualidade da Escola (PQE) da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, cujos 

resultados educacionais estão diretamente associados ao pagamento de bônus sobre o salário 

de professores, diretores e funcionários. Este programa é ainda mais recente que a Prova 

Brasil/IDEB e ainda sem análises sistemáticas dos resultados. 

Não obstante aos benefícios, e possíveis malefícios, trazidos pelos sistemas de 

accountability tradicionalmente avaliados, este trabalho insere-se na literatura de sistemas de 

incentivo a melhoria do ensino básico ao investigar outro tipo de política mais comum na 

Europa e em diversos estados norte-americanos: os sistemas de exames curriculares. 

O grande diferencial deste tipo de política em relação aos accountabilities mais usados 

é que ela tem um foco maior no aluno. O mecanismo de incentivo por trás destes exames 

baseia-se no fato de que o aluno não é um agente passivo no ato de aprender, isto é, ele deve 

ser o maior responsável pelo quanto quer e quanto irá aprender (BISHOP, 1995). 

Desta forma, estes sistemas de provas procuram criar incentivos a uma maior 

dedicação dos alunos ao gerar recompensas mais diretamente ligadas ao desempenho nestas 

provas. Com maior incentivo aos alunos, espera-se também que professores e diretores ajam 

em favor de melhorias no ensino por pressão dos alunos e de seus pais. 

A literatura internacional, apesar de ainda pouco abrangente, relata impactos positivos 

destes exames sobre diferentes resultados educacionais. Bishop (1995) associa a presença de 

exames curriculares em províncias canadenses a um maior desempenho em Matemática e 

Ciências e a um maior comprometimento dos professores com atividades que elevem o 

aprendizado. Jürges et al. (2009) comparam estados da Alemanha com e sem estes sistemas 
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de exames e concluem que na presença deles os alunos tem melhor desempenho em 

Matemática. 

Nos EUA, estes exames curriculares muitas são ditos high-stake, isto é, seus 

resultados representam grandes conseqüências sobre os alunos que os prestam, como é o caso 

de exames de graduação. Nestes casos, é possível encontrar impactos positivos sobre 

desempenho (JACOB, 2005, BISHOP ET AL., 2000), mas também efeitos adversos, como o 

aumento do abandono escolar (DEE E JACOB, 2006, PAPAY ET AL., 2008). 

Apesar de já existir em diversos países desenvolvidos (França, Canadá, Alemanha, 

Escócia, entre outros) este tipo de exame não é comum em países em desenvolvimento. No 

Brasil ele só foi introduzido recentemente, com a criação do Exame Nacional do Ensino 

Médio (ENEM), e ainda não é tema presente na literatura nacional de Economia da Educação.  

Assim, a primeira contribuição deste trabalho é a de analisar os efeitos de um exame 

curricular sobre resultados educacionais em um país em desenvolvimento. Mais precisamente, 

analisam-se os efeitos de um dos possíveis canais de ação do ENEM – a divulgação ao 

público das notas por escola – sobre alguns resultados educacionais. 

Com os dados disponíveis é possível investigar os impactos desta divulgação sobre o 

desempenho dos alunos do ensino médio, bem como sobre a alocação de insumos escolares e 

o comportamento dos professores.  

Além disto, o presente trabalho procura contribuir com métodos mais apurados de 

mensuração destes impactos. Em geral, os artigos que avaliam os efeitos dos exames 

curriculares, bem como a maioria dos que avaliam os accountabilities, comparam redes de 

ensino (às vezes em diferentes países) com e sem estes sistemas de incentivos, o que torna 

difícil encontrar um efeito isolado das características não observáveis inerentes a estas redes. 

O que se propõe neste trabalho é o uso de métodos para controle de não observáveis, 

mais especificamente diferenças em diferenças e regressão descontínua. O primeiro método 

explora a existência de informações sobre as escolas antes e depois de participarem da 

divulgação. Já o segundo método leva em conta o fato de a regra pra entrada na lista de notas 

publicadas ser determinada pelo número de participantes no exame, o que cria um ponto de 

descontinuidade na probabilidade de participação. 

Os resultados apontam para impactos não significantes da divulgação das notas sobre a 

proficiência em Matemática e Português, bem como sobre a alocação de insumos das escolas. 

Neste último caso, por nenhum dos dois métodos foi possível concluir que escolas cujas notas 

no ENEM foram expostas ao público tenham quantidade de insumos diferentes das demais 

escolas. 
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Encontra-se também, por método de diferenças em diferenças, evidências de que 

professores de escolas incluídas na divulgação tenham maior enfoque em atividades voltadas 

a resolução de problemas matemáticos e a fixação e uso de regras gramáticas. Estes 

resultados, no entanto, não podem ser atribuídos ao efeito do ENEM com tanta segurança, 

uma vez que podem estar refletindo tendências de comportamento preexistentes. 

Com estes resultados, levanta-se a hipótese de que o sistema de divulgação das notas 

seja ainda muito recente e não tenha ainda ganhado a credibilidade esperada ou ainda que os 

métodos propostos estejam estimando o impacto da divulgação sobre escolas que seriam 

pouco afetadas por serem escolas menores. 

Desta forma, acredita-se que os resultados esperados deste tipo de exame curricular 

ainda surjam no Brasil no longo prazo, isto é, acredita-se que o ENEM tenha as qualidades 

necessárias a um exame curricular capaz de influenciar positivamente os resultados 

educacionais, mas que esta influência leve mais tempo para ser revelado pelos dados. Ou 

ainda acredita-se que os impactos possam ser observados no curto prazo, mas para uma 

população de escolas diferente das analisadas pelos métodos adotados. 

 

O presente trabalho está dividido em oito capítulos. O capítulo dois é dedicada à 

caracterização dos exames curriculares e apresenta argumentos teóricos e evidências 

empíricas internacionais sobre seus potenciais efeitos sobre os resultados educacionais. 

Em seguida, o terceiro capítulo apresenta o ENEM e discute como o seu formato pode 

ser inserido no arcabouço de um exame curricular dos moldes apresentados no capítulo dois. 

Os dois capítulos seguintes trazem, respectivamente, as estratégias empíricas adotadas 

e as bases de dados utilizadas. Já os capítulos seis e sete reportam as estatísticas descritivas e 

os resultados estimados. Por fim, a o capítulo de conclusões tentará sumarizar os resultados 

encontrados e as hipóteses levantadas para explicá-los. 
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2. Os Exames Curriculares 

 

 Os chamados exames curriculares externos
1
 são provas que se espera servirem como 

sinalizadoras do aprendizado dos alunos ao saírem do ensino secundário e entrarem no 

mercado do trabalho ou ensino pós-médio. 

 Basicamente a idéia é que se este sinal estiver positivamente associado ao benefício 

que os alunos recebem após o ensino secundário (emprego ou acesso ao ensino superior) a 

existência destes exames deve alterar positivamente o nível de esforço dos alunos, 

conseqüentemente elevando seu aprendizado. 

 A partir desta relação, alteram-se também os comportamentos de pais e gestores 

escolares no sentido de priorizar ações que mais elevem o desempenho dos alunos nestes 

exames. Bishop (1995, 2006) desenvolve um modelo microeconômico em que se estabelecem 

estas relações e, especialmente em Bishop (1995), discute que para chegar aos resultados 

esperados é desejável que este sistema de exames tenha as seguintes qualidades: 

a) Produzir sinais que tenham conseqüências reais sobre os alunos: o benefício gerado 

pelo desempenho no exame pode variar. Há casos que este desempenho entra como 

um critério para aprovação no ensino superior ou ingresso no mercado de trabalho, 

mas há situações em que o exame é requisito necessário para se formar no ensino 

secundário. 

b) Definir o desempenho de acordo com um padrão externo: a interpretação do 

desempenho gerado pelo exame é facilitada pela existência de um padrão único, válido 

para todos os alunos que prestam a prova. Isto torna alunos de diferentes escolas e 

localidades comparáveis durante uma seleção de emprego ou para o ensino superior. 

c) Ser organizado em disciplinas: isto ajuda alunos e professores a detectar qual deve ser 

o foco para melhorar o desempenho. 

d) Sinalizar múltiplos níveis de desempenho: exames que só geram dois sinais 

(aprovação ou reprovação) tendem a ser menos rigorosos para não tirar o incentivo a 

esforço de alunos que se sintam menos capazes de obter a aprovação. Com uma 

sinalização múltipla todos os alunos têm incentivos a fazer o exame, pois todos terão 

um algum tipo de benefício pela nota que conseguirem. 

                                                           
1
 Tradução livre do termo curriculum-based external examination – CBEE encontrado em Bishop (1995, 2006).  
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e) Avaliar a maior parte do conteúdo que se espera que os alunos aprendam: o exame 

deve cobrir os assuntos mais importantes que se ensina aos alunos, pois é sobre esta 

parcela do conteúdo que o aumento de esforço deve acontecer. 

f) Ser considerado justo: o exame deve ser aplicado sob as mesmas condições para todos 

os alunos (mesmas questões, mesmo tempo de prova etc.). A cada aplicação questões 

diferentes com o mesmo padrão devem ser escolhidas. A correção deve ser feita por 

profissionais ou comissões que não conheçam os participantes do exame. Esta 

percepção de justiça dá mais credibilidade ao desempenho revelado pelo exame. 

g) Ser uma medida confiável do desempenho: no caso de a nota não ser uma medida fiel 

do desempenho (caso tenha muito erro de medida) os alunos perceberão que seu 

aumento de esforço terá pouco reflexo sobre sua nota, tirando os incentivos ao esforço. 

h) Ser compatível com o currículo ensinado: o que é cobrado no exame deve 

corresponder ao currículo seguido pelas escolas. Isto faz com que este currículo passe 

a ser percebido como importante por alunos e professores. 

i) Atingir a maior parte dos alunos do ensino secundário: exames destinados a uma 

pequena parte dos estudantes não são capazes de influenciar o sistema de ensino como 

um todo. 

 

 Ainda sobre os atributos dos exames curriculares, Bishop (1995) afirma que o tipo de 

questão, se de múltipla escolha ou discursiva, não deve ser um traço determinante de um 

sistema de exames desta natureza. Também não deve ser determinante a escolha do método de 

construção das notas (se Teoria da Resposta ao Item ou Teoria Clássica dos Testes, por 

exemplo), desde que percebido como confiável para revelar o desempenho dos alunos. 

 Para completar a definição deste sistema de exames, o autor compara-o a alguns dos 

principais exames prestados nos EUA (SAT-I, SAT-II, ACT, minimum competency tests) e 

conclui que, por falhar em uma ou mais dos nove atributos citados, não podem ser 

considerados exames curriculares externos. 

 Trazendo estas comparações ao caso brasileiro é possível concluir, apenas a título de 

comparação, que em geral os vestibulares do país não podem ser classificados como exames 

curriculares por não possuírem um padrão que referencia as notas, por nem sempre 

sinalizarem múltiplos níveis de desempenho, não cobrirem necessariamente os principais itens 

do currículo ensinado e por atingirem públicos específicos de alunos de ensino médio. 
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 A partir desta definição e pela modelagem do comportamento de estudantes e gestores, 

Bishop (1995) formula algumas hipóteses sobre os efeitos que a existência destes exames teria 

sobre estudantes, pais, professores e gestores
2
. 

 Sobre os alunos, a principal conseqüência é sobre o esforço individual, isto é, a 

existência de benefícios diretamente associados ao bom desempenho no exame deve levar os 

alunos a se preocuparem mais em tirar boas notas, elevando assim seu esforço e tempo 

dedicados ao estudo. Já o fato de estes exames gerarem notas relativas a um padrão externo 

levaria os alunos a se ocuparem apenas de seu próprio desempenho, diminuindo possíveis 

efeitos negativos de pressão dos pares
3
. 

 A combinação desses dois efeitos deve levar a um maior aprendizado dos alunos, 

mesmo controlando por background familiar e qualidades de professores e escolas. 

 Sobre os pais, a hipótese é de que eles tenham maior interesse sobre a vida escolar dos 

filhos, o que potencialmente induz a um maior aprendizado, e supõe-se também que eles 

passem a pressionar mais os professores por cursos mais rigorosos e os diretores por 

melhorias nas escolas. 

 Na presença de exames curriculares externos os professores seriam cobrados de 

acordo com o desempenho de seus alunos, como em um sistema de accountability „forte‟, 

portanto seu comportamento se alteraria no sentido de melhorar suas técnicas para preparação 

dos alunos para o exame. Supõe-se, por exemplo, que os professores elevariam o padrão de 

suas aulas, cobrariam mais lição de casa e teriam maior foco na resolução de exercícios em 

aula. 

 Os gestores escolares passariam a ter as notas de seus alunos no exame curricular 

como um de seus resultados escolares principais. Questões como reputação e decisões de 

investimento dos gestores passariam a ser influenciadas pelos resultados destes exames, 

sobretudo na existência também de um sistema de publicação das notas. 

 Com isto, espera-se que os gestores e diretores passem a tomar decisões sobre 

alocação de recursos com foco maior nos resultados de suas escolas neste exame. Professores 

mais qualificados e com melhores salários, turmas menores, melhorias de infra-estrutura 

(laboratórios, por exemplo) são algumas das conseqüências que se espera da presença de 

exames curriculares externos sobre a alocação de recursos nas escolas. 

 

                                                           
2
 Trataremos aqui apenas alguns dos efeitos teóricos propostos em Bishop (1995), mas o autor formula também 

hipóteses sobre efeitos no mercado de trabalho e sobre a relação entre professores e alunos.  
3
 Neste ponto o autor está preocupado principalmente com o bullyning dos alunos de pior desempenho contra os 

de melhor desempenho. A preocupação é que esta prática piore o desempenho dos melhores alunos. 
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 Postos estes resultados teóricos, aborda-se agora os resultados empíricos sobre os 

sistemas de exames curriculares. Nesta literatura destacam-se artigos em três linhas: os que 

apontam efeitos positivos gerais sobre a qualidade das escolas e os resultados educacionais, os 

que encontram impactos heterogêneos para diferentes tipos de aluno e aqueles que detectam 

efeitos adversos da presença de exames curriculares. 

 O artigo de Bishop (1995) enquadra-se no primeiro grupo de artigos ao comparar o 

desempenho em Matemática, Ciências e Geografia de alunos de países com e sem CBEE, a 

partir de dados do International Assessment of Educational Progress (IAEP) de 1991
4
. Neste 

caso, a análise consistiu em uma regressão das notas contra PIB per capta e dummies 

identificando os países com exames curriculares e identificando os países asiáticos da 

amostra. 

 Os resultados apontam que em países com exames curriculares o desempenho em 

Matemática é em média 14 pontos mais alto (equivalente a meio desvio-padrão da nota dos 

alunos norte-americanos). Não há, porém, evidência de que as notas em Ciências e Geografia 

sejam diferentes entre os grupos de países. 

 O artigo de Jürges et al. (2009) faz uma análise para os estados alemães, usando um 

painel de alunos que fizeram o exame de Matemática do Programme for International Student 

Assessment (PISA) entre 2002 e 2003. 

 Na Alemanha, metade dos estados tinha exames curriculares em 2003. Estes exames 

servem para certificação no ensino secundário e são específicos para cada “trilha” (track) 

curricular que os alunos decidem seguir. Nas trilhas não acadêmicas os exames e a 

certificação acontecem na 10ª série, enquanto que na trilha acadêmica (destinada a alunos que 

querem entrar na universidade) as provas são aplicadas dois anos depois. Naturalmente, os 

exames aplicados a alunos da trilha acadêmica são mais difíceis, exigindo conteúdos mais 

avançados. 

 Na estratégia empírica, os autores dividem o desempenho em Matemática do PISA em 

dois tipos: de habilidades “básicas” – comuns aos demais países que participam do PISA – e 

de habilidades específicas do currículo alemão – que são o maior foco dos exames 

curriculares do país. 

 Os modelos foram estimados no nível dos alunos, controlando por background, pela 

nota no ano anterior e por proxies de habilidade inata. Os resultados apontam para um 

                                                           
4
 Entre os países participantes desta prova foram incluídos na análise: Inglaterra, França, Hungria, Irlanda, Israel, 

Emilia Romagna (região da Itália), Coréia do Sul, Escócia, Eslovênia, URSS, Suíça e Taiwan (todos com 

CBEE); Espanha, Portugal e EUA (estes três sem CBEE). 
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impacto positivo dos exames curriculares sobre os conhecimentos específicos do curriculo 

alemão para alunos de trilhas não acadêmicas. 

 Já os alunos das trilhas acadêmicas, supostamente com maior interesse pelos estudos, 

não parecem ser afetados pela presença de CBEE. Isto deve ser explicado pelo fato de que o 

exame do PISA foi aplicado a alunos da 10ª série, independente da trilha seguida, enquanto 

que os alunos acadêmicos só prestam os exames curriculares ao final do 12º ano. Assim, 

pode-se supor que o esforço destes alunos ainda não foi afetado durante a 10ª série. 

 O fato de apenas o desempenho em conteúdos específicos do currículo alemão ter sido 

afetado deve revelar que os alunos reagem, de fato, dedicando-se mais aos assuntos cobrados 

pelos CBEE. Isto deve indicar também, como veremos mais a frete, maior dedicação dos 

professores a estes tópicos. 

 Impactos semelhantes também são encontrados para o Canadá. Bishop (1995) usa 

dados das provas de Matemática e Ciências do IAEP que, no Canadá, foram aplicadas de 

forma a terem representatividade dentro de suas províncias. Novamente usa-se um modelo no 

nível dos alunos, comparando o desempenho entre os que estudam em províncias com e sem 

exames curriculares
5
. 

 O impacto estimado neste caso foi positivo para as duas disciplinas: as notas de 

Matemática foram em média de 5 a 8% maiores em províncias com CBEE e em Ciências o 

ganho de nota esteve entre 3 e 5,6%. 

 Para os EUA encontram-se mais artigos para se destacar. Jacob (2005) analisa os 

efeitos dos exames curriculares aplicados de Chicago. Alunos da 3ª, 6ª e 8ª séries se 

submetem a estes exames, que determinam sua aprovação a próxima série. Em caso de 

reprovação, os alunos podem fazer um curso intensivo de verão e prestar o exame novamente. 

 Usando um painel de 1993 a 2000 (os exames foram implantados no ano escolar 1996-

97), o autor encontra um aumento nas notas de Matemática e Leitura. Assim como no caso 

alemão, este trabalho aponta para um maior desempenho em assuntos específicos destas 

disciplinas, aqueles cobrados pelos exames curriculares. 

 Bishop et al. (2000) avalia o impacto do Regent Exam (exame curricular aplicado no 

estado de Nova York desde 1878) sobre os alunos nova-iorquinos, em comparação aos de 

demais estados que não possuem estes exames. O artigo na verdade avalia o efeito da 

obrigatoriedade deste exame a partir do início dos anos 90. Os autores argumentam que a 

                                                           
5
 Especificamente, as províncias de Alberta, British Columbia, Newfoundland e Quebec eram as únicas que 

tinham exames curriculares em 1990-91. 
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partir deste período é que o exame passou a ter uma conseqüência mais relevante sobre os 

alunos, a diplomação no ensino médio. 

 O artigo avalia o impacto sobre as notas de Matemática do National Assessment of 

Educational Progress (NAEP), sobre o desempenho no SAT-I e sobre o salário futuro dos 

alunos. Os resultados apontam para melhores notas e salários dos alunos de Nova York em 

comparação com alunos dos outros estados. 

  Além dos efeitos sobre o desempenho, a teoria prevê que os exames curriculares 

afetem positivamente o esforço dos alunos submetidos a eles. Jürges et al. (2009) utiliza o 

questionário aplicados aos alunos alemães pelo PISA 2003 para avaliar o impacto sobre o 

esforço dos alunos. Este esforço é captado por um indicador composto por medidas auto-

reportadas
6
. O trabalho estima que a presença de CBEE não altera os indicadores de esforço 

dos alunos em nenhuma das trilhas acadêmicas do ensino alemão. 

 Já o trabalho de Bishop (1995) encontra importantes impactos dos exames curriculares 

sobre o comportamento de alunos e famílias ao investigar as províncias canadenses. Neste 

caso, as variáveis são construídas a partir de um questionário aplicado a estudantes e suas 

famílias no IAEP 1992. 

 Sobre o comportamento das famílias, este estudo estimou que na presença de exames 

curriculares os pais participam mais da vida escolar de seus filhos, conversando mais sobre as 

suas aulas e incentivando-os mais a tirar boas notas. Quanto aos alunos, a presença de CBEE 

os induz a alocar mais horas semanais para o estudo que para o lazer. 

 Outro importante resultado teórico dos CBEE é sobre o comportamento de professores 

e gestores. Numa comparação entre países da OCDE, Bishop (1995) avalia o impacto da 

presença de exames curriculares sobre a gestão escolar
7
. Por meio de testes de diferença de 

médias conclui-se que em países com exames curriculares os professores do ensino 

secundário ganham entre 60-80% a mais, para uma mesma qualificação e experiência, 

trabalham 10% mais horas e são mais qualificados (1,3 anos de estudo a mais). 

 O trabalho também aponta que estes países investem mais em professores, uma vez 

que a proporção de docentes sobre o total de trabalhadores da educação é significativamente 

maior. Porém, não se encontra evidência robusta de que os gastos com ensino secundário 

                                                           
6
 Os autores citam como exemplos de questões que compõem este indicador: „se o aluno põe esforço para 

entender tudo em Matemática‟, „se o aluno tenta sempre resolver todos os exercícios da lição de casa de 

Matemática‟ e „se o aluno presta atenção mesmo às aulas mais difíceis de Matemática‟. 
7
 Usando dados de 1995 da OCDE para os seguintes países com CBEE: Áustria, Austrália, Dinamarca, 

Finlândia, França, Alemanha, Irlanda, Itália, Japão, Holanda, Noruega, Suíça e Reino Unido, e os seguintes 

países sem estes exames: Bélgica, Espanha, Suécia, EUA. 
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sejam maiores em nações com exames curriculares. Por fim, não há evidências de que as 

turmas sejam menores nestes. 

 No mesmo artigo, Bishop (1995) analisa o impacto sobre a gestão escolar para 

províncias canadenses com exames curriculares. Nestas localidades as escolas parecem ter em 

seus quadros maior proporção de professores especialistas em Matemática e Ciências (duas 

das disciplinas cobradas nos CBEE locais), além de oferecerem maior carga horária destas 

disciplinas. 

 Sobre os professores, Jürges et al (2009) avaliam seis dimensões de comportamento 

para os decentes alemães: orientação para resultado, cooperação entre professores, efetividade 

no uso do tempo, melhora do ambiente de disciplina e aprendizado, envolvimento com os pais 

e uso de métodos de avaliação. As variáveis que compõem estas dimensões foram todas 

autorreportadas. 

 Este estudo mostra que professores de estados com exames curriculares parecem ser 

capazes de melhorar o ambiente de aprendizado e disciplina e são mais orientados para os 

resultados dos exames. 

 No caso canadense (BISHOP, 1995) estima-se que os professores de Ciências e 

Matemática são mais rigorosos, atribuindo mais lição de casa e aplicando mais provas, e 

desenvolvem mais atividades de resolução de problemas matemáticos e de realização de 

experimentos em Ciências. 

 Além das evidências empíricas dos benefícios dos sistemas de exames curriculares a 

literatura também aponta seus possíveis efeitos adversos. Em sua análise dos impactos dos 

CBEE sobre o comportamento dos alunos da Alemanha, Jürges et al (2009) constatam que os 

estudantes que estudam em estados com exames curriculares tendem a ser mais ansioso e a 

sentir maior pressão por resultados, refletindo-se em menor motivação e auto-estima. Além 

disto, este trabalho não é capaz de encontrar diferenças em termos de nível de esforço para 

alunos submetidos aos exames curriculares alemães. 

 Os autores sugerem que estes efeitos são custos que os alunos incorrem ao terem de se 

submeter a CBEE e concluem, portanto, que o impacto líquido destes exames deve ser 

heterogêneo entre os alunos, sendo tanto maior quanto menor for o custo emocional da 

pressão sofrida pelo aluno. 

 Este custo em termos de motivação também é captado pelos efeitos dos CBEE sobre o 

abandono escolar. Dee e Jacob (2006) estudam os efeitos da submissão a exames curriculares, 

especificamente os que levam a graduação em determinada série escolar, sobre a 

probabilidade de concluir o ensino médio. 
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 Os autores usam dados de coortes de pessoas com 18 entre 1980 e 1998 e concluem 

que em estados que implantaram CBEE (neste caso, chamados de high-stake tests) a 

probabilidade de conclusão do ensino médio diminuiu, sobretudo para alunos negros e em 

estados cujos exames eram considerados mais difíceis. No mesmo artigo, os autores usam 

dados em painel dos distritos escolares de   e chegam a mesma conclusão de que os exames 

curriculares levariam a maior taxa de abandono do ensino médio para alunos pobres e negros. 

 O artigo de Papay et al. (2008) também chega a conclusão semelhante, mas usando 

uma estratégia de regressão com descontinuidade, explorando a nota de corte do exame 

curricular de Massachusetts necessária para se formar no ensino médio. Os autores mostram 

que alunos de baixa renda reprovados no exame, mas próximos a margem de aprovação, tem 

menor probabilidade de prosseguir com os estudos. Este efeito é atribuído à queda na auto-

estima destes alunos devido à reprovação. 

 Em geral, estes efeitos negativos sobre a motivação dos alunos acontecem devido ao 

alto padrão de exigência de alguns exames. Neste caso, o fator desmotivador é claro para os 

alunos de pior desempenho e alta probabilidade de reprovação, que em geral são 

estereotipados por seus pares (STEELE, 1998 apud DEE; JACOB, 2006). Por outro lado, 

baixar o padrão para aprovação no exame levaria a outro incentivo adverso: os melhores 

alunos se sentiriam menos motivados a se esforçarem (PHILIPS; CHIN, 2001 apud DEE; 

JACOB, 2006). 

 Efeitos indesejados também podem ser observados para os professores. O próprio foco 

nos resultados dos exame, encontrado em artigos como Bishop (1995) e Jürges et al (2009),  

pode ser visto como um efeito indesejável dos exames curriculares. Neste caso, o argumento é 

o de que o foco nos conteúdos específicos do exame (chamado de teaching to test) prejudica o 

aprendizado de habilidades mais complexas (MURNANE; LEVY, 2005 apud DEE; JACOB, 

2006). Por outro lado, este comportamento pode não ser tão prejudicial se o exame for capaz 

de avaliar o conteúdo considerado mais importante dentro do currículo (JACOB, 2005). 

 Mas outras reações possivelmente adversas dos professores podem ser associadas a 

presença de exames curriculares. O trabalho de Jacob (2005), por exemplo, identifica que 

professores têm maior tendência a classificar os alunos pobres ou negros como „alunos de 

capacidade limitada‟ e maior tendência a reprovar este tipo de aluno. Estes comportamentos 

tendem a ser maior quando há outras formas de accountability forte associadas ao exame 

curricular, como no caso estudado em Figlio e Getzler (2002).  
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 Porém, argumenta-se que estas reações podem ser benéficas aos alunos, pois eles 

poderiam receber atenção especial dos professores (JACOB, 2005). Não há, no entanto, 

evidencias empíricas sobre os efeitos desta suposta atenção diferenciada. 

 Por esta breve revisão da literatura é possível concluir que os argumentos teóricos de 

que os exames curriculares desta natureza trazem benefícios ao aprendizado têm sido 

confirmados empiricamente em diferentes países. 

 Os trabalhos empíricos não deixam também de ressaltar os efeitos negativos que estes 

exames podem trazer aos alunos. Porém, estes incentivos nem sempre estão presentes – a 

desmotivação dos alunos desfavorecidos geralmente acontece nos sistemas de exames do tipo 

high-stake – e nem sempre podem ser considerados de fato adversos – o foco em resultados 

dos professores pode ser benéfico se os exames de fato avaliarem os conteúdos mais 

importantes do currículo. 

 Além disto, por este revisão destaca-se também o fato de a grande maioria dos 

trabalhos usar como estratégia empírica a comparação dos resultados educacionais entre 

locais (países ou estados) com e sem exames curriculares. Cabe ressaltar que o uso deste tipo 

de técnica pode levar a resultados espúrios, uma vez que as redes de ensino de diferentes 

locais diferenciam-se não apenas pela presença de CBEE, mas por diversos outros atributos 

possivelmente correlacionados aos resultados educacionais. 

 Assim o estudo de diferentes sistemas de exames curriculares e com o uso de técnicas 

mais acuradas deve contribuir para entender melhor as qualidades que levam a ter maiores 

impactos positivos sobre os resultados educacionais. Em especial, não se tem conhecimento 

de exames curriculares em países em desenvolvimento, cujos resultados tenham sido 

investigados. 

 Este trabalho procura contribuir para esta literatura ao investigar a experiência 

brasileira em exames curriculares, na figura do Exame Nacional do Ensino Médio, cujas 

principais características são discutidas no próximo capítulo. 
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3. O Exame Nacional do Ensino Médio 

 

O ENEM tem como objetivo principal a avaliação do desempenho dos alunos do 

ensino médio, com foco em seus concluintes, e seu objetivo específico é o de servir como 

modalidade alternativa ou complementar a processos de seleção para o mercado e trabalho e 

cursos pós-médios (profissionalizantes ou superiores). 

O Exame é constituído de uma prova única com questões de múltipla escolha e uma 

proposta de redação. A avaliação não procura testar a retenção de conteúdos das disciplinas 

do currículo da educação básica, mas sim o domínio de competências e habilidades na solução 

de problemas, fazendo uso dos conhecimentos adquiridos na escola e na sua experiência de 

vida (INEP, 2006a). 

O desempenho na parte objetiva do ENEM é medido em uma escala de zero a cem 

pontos para cada uma das cinco competências avaliadas: domínio de linguagens, compreensão 

de fenômenos, enfrentamento de situações-problema, construção de argumentação e 

elaboração de propostas
8
. Há também uma nota global que corresponde à soma dos pontos 

atribuídos às questões acertadas. Todas as pontuações são expressas também segundo faixas 

de desempenho: insuficiente a regular (entre 0 a 40 pontos), regular a bom (de 40 a 70) e de 

bom a excelente (70 a 100)
9
. 

Na prova de redação avaliam-se também essas cinco competências, adaptadas a 

produção textual, também com escala de zero a cem pontos e a nota global da redação é dada 

pela média aritmética das notas de cada competência. 

O ENEM é um exame voluntário e podem participar dele tanto alunos que cursam o 

ensino médio (concluintes ou não) como aqueles que já o concluíram. Além disso, é possível 

participar da prova quantas vezes o aluno quiser. 

Pode-se argumentar que o ENEM é um exame que apresenta algumas das principais 

características de um CBEE, segundo Bishop (1998). Primeiro, o ENEM é um exame externo, 

ou seja, avalia o aluno segundo um padrão externo aplicado a todo o país. Segundo, o 

desempenho final não é composto de uma única nota, mas de notas para cada competência 

medida pelo exame, sinalizando então múltiplos níveis de desempenho. 

                                                           
8
 Divisão das notas válida até o ENEM 2008. A partir de 2009 as notas da prova objetiva passaram a ser 

divididas nas seguintes áreas: ciências da natureza e suas tecnologias; ciências humanas e suas tecnologias; 

linguagens, códigos e suas tecnologias e matemática e suas tecnologias. 
9
 A escala até 2008 não era comparável entre os anos. A partir do exame de 2009, ela passou a ser construída 

com base na Teoria da Resposta ao Item, tornando-se comparável. 
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As questões da prova objetiva do Exame não são explicitamente organizadas em 

disciplinas, pois não se trata de uma prova focada em retenção de conteúdo, mas estão 

separadas por competências e habilidades aplicadas ao conteúdo do currículo do ensino 

básico, que constam das diretrizes curriculares do ensino médio. Assim, apesar da 

interdisciplinaridade de algumas questões, as competências medidas por cada uma são bem 

delineadas. 

A quarta característica, abrangência dos alunos, pode ser retratada pelo crescente 

número de inscritos no exame a cada ano. Para se ter uma idéia do alcance da prova, a 

próxima tabela compara o número de concluintes do ensino médio que se inscreveu no ENEM 

com o total de concluintes em todo o Brasil nos 11 primeiros anos de existência do exame. 

 

Tabela 01 

Concluintes do EM inscritos no ENEM em relação ao total de 

concluintes no Brasil 

  Concluintes – Total Concluintes ENEM % ENEM / Total 

1998 1.791.315 102.018 5,70 

1999 2.029.138 199.241 9,82 

2000 2.184.555 250.432 11,46 

2001 2.201.113 1.092.672 49,64 

2002 2.283.145 1.048.583 45,93 

2003 2.277.608 1.330.832 58,43 

2004 2.435.648 1.191.356 48,91 

2005 2.482.242 1.577.014 63,53 

2006 2.441.833 1.633.087 66,88 

Fonte: microdados do ENEM 1998-2007 e Censo Escolar 1998-2007. 

 

A cobertura dos alunos que estão concluindo o ensino médio, principal público do 

ENEM, vem aumentando nos últimos anos, passando de 6,64% no primeiro ano do exame 

para quase 67% em sua edição de 2007. Esta análise preliminar deve mostrar que o incentivo 

a prestar a prova vem aumentando, tanto em termos absolutos quanto em termos da proporção 

de estudantes saindo do EM. Assim, o ENEM deve-se aproximar do conceito de CBEE por 

mais uma característica: cobertura de quase todos os alunos. 
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Esses números parecem bastante compatíveis com o crescimento de um dos incentivos 

do ENEM: a possibilidade de ingresso no ensino superior. A tabela abaixo traz a evolução do 

número de vagas atreladas de alguma forma ao ENEM em instituições de ensino superior 

(IES) em todo o país. 

 

Tabela 02 

Distribuição de vagas em IES por tipo de processo seletivo (em mil) 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

ENEM
*
 (A) 267 383 518 644 670 741 863 

Vestibular 1.011 1.233 1.333 1.480 1.557 1.666 1.743 

Total (B) 1.408 1.773 2.003 2.320 2.436 2.630 2.824 

A / B (%) 19,0 21,6 25,9 27,8 27,5 28,2 30,6 
*
 Inclui processos que usam apenas a nota do ENEM e os que a usam como parte do vestibular. 

Fonte: Censo Superior 2001-2006, Inep/MEC. 

 

A tabela destaca o crescimento geral das vagas no ensino superior em todo o país. Em 

termos absolutos, o número de vagas com processo seletivo envolvendo a nota do ENEM 

mais que triplicou em sete anos, chegando a mais de 860 mil em 2007. Em termos 

proporcionais, isso representa uma evolução de 20 para 30% na proporção de vagas total. 

Se tomarmos esta oferta relativa de vagas a quem presta ENEM como uma medida de 

incentivo aos alunos, pode-se dizer que este incentivo vem aumentando nos últimos anos. Ou 

seja, ter um bom desempenho no ENEM aumenta as chances de se ingressar no ensino 

superior por quase um terço das vagas disponíveis em todo o país. 

Este incentivo a ter bom desempenho no ENEM vem também do uso de sua nota 

como um dos critérios de seleção para o Programa Universidade para Todos (ProUni), 

programa de bolsas de estudo do governo federal, que contemplou mais de 240 mil estudantes 

apenas em 2009. 

O ProUni é destinado principalmente a jovens de famílias com renda per capta menor 

que três salários mínimos e que tenham feito ensino médio em escola pública
10

. A nota do 

ENEM é parte da primeira etapa do processo seletivo, na qual são eleitos os bolsistas. São 

elegíveis a bolsa do ProUni alunos do público-alvo que fizeram no mínimo 45 pontos no 

último ENEM e quanto maior a nota maiores a chances de ser contemplado
11

. Uma segunda 

                                                           
10

 Salário mínimo ao final de 2007 era de R$380,00. 
11

 A partir de 2009, como o novo formato do ENEM, este corte passou a ser de 400 pontos em uma escala de 

zero a mil. 
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etapa, na qual o bolsista pleiteia uma vaga entre as IES que aderiram ao programa, depende 

do processo seletivo adotado por cada instituição. 

Assim, o ENEM tem se tornado cada vez mais um sinalizador com conseqüência real 

para o aluno e atende, portanto, a principal condição para que seja um mecanismo de 

incentivo a melhoria do aprendizado dos alunos, via aumento do nível de esforço. 

Além do mais, o ENEM pode também ser um agente mobilizador de pais, professores 

e gestores por melhorias na qualidade do ensino devido à existência de um sistema de 

divulgação de seus resultados por escola. 

Desde 2006 o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais), órgão do 

MEC responsável pelo Exame, divulga em seu site as notas médias do ENEM por escola e 

por município.  Esta publicação abrange as redes públicas e privadas de todo o país e é 

sempre referente ao desempenho no ENEM do ano anterior. 

O Ministério afirma que esta divulgação pretende “ser um elemento de mobilização 

em favor da melhoria da qualidade do ensino [e auxiliar] professores, diretores e demais 

dirigentes educacionais na identificação de deficiências e boas práticas no âmbito da escola” 

(INEP, 2006b). Para cumprir estes objetivos, no entanto, o MEC aponta que é preciso 

contornar dois problemas inerentes ao caráter voluntário do ENEM. 

O primeiro é que em parte das escolas tiveram número pequeno de alunos prestando o 

exame (mais precisamente 18% tinham menos de 10 alunos prestando em 2005), o que faz 

com que sua nota média seja pouco representativa do desempenho de seus alunos. O segundo 

está relacionado ao viés de seleção dos alunos que participam da prova, pois é razoável supor 

que estes sejam os alunos mais interessados e motivados aos estudos em cada escola. 

Para contornar o problema da baixa representatividade o Inep divulga somente as 

médias das escolas que tiveram ao menos 10 alunos concluintes presentes ao exame. Para as 

demais escolas as notas são substituídas pela sigla SC (sem conceito). E para lidar com o 

segundo problema o órgão corrige as notas por participação, com objetivo de simular a nota 

média da escola caso houvesse participação de todos os concluintes da escola. 

Para ser mais preciso, o MEC estimou, via MQO, a seguinte relação entre a variação 

das notas do ENEM ( ) e a variação do número de concluintes participantes do exame 

( ), por escola, entre 2004 e 2005: 
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A estimação foi feita usando apenas escolas com no mínimo 30 alunos matriculados 

no ensino médio e 20 participantes em ambos os anos, excluindo-se as escolas que, por algum 

erro, tiveram número de participantes maior que o de matriculados. 

Com os coeficientes estimados calculou-se para cada escola uma nota ajustada 

imputando-se como número de participantes o número total de concluintes matriculados. Isto 

é, o MEC criou uma nota simulada para cada escola caso todos os seus concluintes 

participassem do ENEM. 

Assim o Inep divulga quatro notas por escola: i) as médias totais da prova (objetiva e 

redação juntas) com e sem correção de participação e ii) as médias da prova objetiva com e 

sem a correção. Além do desempenho são publicadas informações sobre o número de 

matriculados nas séries finais do ensino médio e o número de concluintes que prestaram a 

prova. Estas informações são divulgadas para todas as escolas com ensino médio encontradas 

no Censo Escolar. 

Isto significa que nesta lista de escolas é possível encontrar todos os estabelecimentos 

regulares de ensino médio, mesmo aqueles cuja nota média não é divulgada por conta da 

baixa participação. 

Assim, é possível avaliar um dos possíveis canais de incentivos do ENEM (o da 

mobilização) por meio de uma política de divulgação de resultados (forma de accountability) 

de um exame nacional que tem importância cada vez maior sobre as possibilidades de 

ingresso no ensino superior. 

Com isto, este trabalho propõe responder a três questões: 

 A alocação de recursos das escolas se alterou em conseqüência da divulgação 

de suas notas médias no ENEM? 

 A divulgação dos resultados do ENEM teve impacto causal sobre o 

comportamento dos professores? 

 Houve efeitos diretos sobre o desempenho dos alunos de ensino médio? 

 

 A alocação de recursos na escola será medida pela presença de insumos que possam 

influenciar o aprendizado dos alunos. Estes insumos foram divididos em dois grupos: infra-

estrutura e não associados a infra-estrutura. 

 Os itens de infra-estrutura avaliados são a presença de biblioteca, de computadores 

com acesso a internet, de laboratórios de informática e ciências, tamanho das turmas e razão 

professor/aluno. Já os itens não ligados a estrutura física da escola são a existência de projeto 
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pedagógico elaborado pela equipe escolar, de prova de seleção para novos alunos e de aulas 

de reforço. 

 A idéia de avaliar itens insumos não „físicos‟ é a de que eles seriam mais facilmente 

afetados pela decisão dos diretores, diferente da infra-estrutura que exige às vezes grandes 

investimentos. 

 Um projeto pedagógico elaborado pela equipe que trabalha na escola seria um 

indicador de planejamento e organização próprios da escola (NEWMANN ET AL, 2001). A 

existência de prova de seleção para os alunos seria uma medida de que as escolas estariam 

reagindo ao ENEM pela seleção de melhores alunos. Um contraponto a esta reação seria a 

existência de aulas de reforço, que demonstraria uma reação da escola no sentido de melhorar 

o desempenho dos alunos de pior desempenho. 

 O comportamento dos professores será captado pelas atividades que eles desenvolvem 

em sala de aula. O tipo de atividade desenvolvida permitirá dizer quais passaram a ser as 

prioridades do professores, se passaram a ter maior foco, por exemplo, em resolução de 

exercícios ou em discussão de questões mais próximas a realidade dos alunos. 

 Por fim, pretende-se avaliar os efeitos diretos sobre o desempenho como um resultado 

final (agregado) dos diversos mecanismos desencadeados por este tipo de exame. Assim, esta 

avaliação não pretende isolar efeitos de esforço e motivação dos alunos. 

 Portanto, pretende-se investigar os impactos do ENEM a luz da teoria sobre os efeitos 

dos exames curriculares, como já argumentado no capítulo dois, usando algumas das 

dimensões de resultados mais comuns na literatura empírica. 

 Para atingir estes objetivos são utilizados métodos de Econometria para avaliação de 

programas. O capítulo seguinte expõe brevemente este arcabouço metodológico e explica em 

detalhes como o presente problema pode ser investigado por estes métodos. 
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4. Estratégia Empírica 

 

Este trabalho pretende avaliar o efeito do Exame Nacional do Ensino Médio sobre a 

qualidade do ensino médio por meio dos possíveis impactos que a publicação das notas do 

exame por escola tem sobre os insumos escolares e sobre o próprio desempenho dos alunos. 

Para isto, os impactos que se pretende avaliar serão modelados de acordo com o 

modelo causal proposto por Rubin (1974). Segundo esta abordagem, cada indivíduo  possui, 

em um determinado período de tempo, dois resultados potenciais que dependem de sua 

participação ou não em um tratamento (representado pela variável indicadora ): 

 

 

 

Sendo estes resultados conhecidos a priori para cada indivíduo e dependentes somente 

do estado de tratamento, pode-se calcular o efeito causal da intervenção para cada indivíduo 

simplesmente tirando a diferença entre os resultados potenciais: 

 

         (1) 

 

ou ainda calcula o efeito médio do tratamento para a população: 

 

    (2) 

 

Esta formulação teórica, no entanto, não é factível na prática, já que para cada 

individuo é possível observar apenas um estado para o tratamento e, portanto, somente um 

dos possíveis resultados potenciais. Assim, os dois últimos momentos populacionais em (2) só 

podem ser identificados, respectivamente, para a subpopulação efetivamente tratada 

( ) e para a não tratada ( ). 
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A identificação limitada destes dois momentos populacionais não permite, em geral, 

calcular o parâmetro ATE pela simples diferença de médias de  entre tratados em não 

tratados, já que: 

 

 

 

O primeiro termo a direita é o ATT (efeito médio do tratamento sobre a subpopulação 

tratada) e o segundo termo é o chamado viés de seleção (a diferença de resultado potencial em 

caso de não tratamento entre os indivíduos tratados e não tratados). Este viés de seleção está 

captando diferenças pré-tratamento entre os indivíduos selecionados para o tratamento e 

aqueles não escolhidos. 

Para que uma diferença de médias não condicionais entre grupos identifique o efeito 

médio do tratamento é necessário que o viés de seleção seja nulo. Em outras palavras, é 

preciso que em caso de não tratamento, ambos os grupos sejam, em média, iguais. 

Em geral este viés de seleção será diferente de zero, já que muitas intervenções são 

destinadas a grupos específicos de uma população (população mais pobre ou escolas com 

menores notas, por exemplo). Porém, se a escolha dos participantes do tratamento for 

independente dos seus resultados potenciais e, portanto, das características pré-tratamento dos 

indivíduos, então é possível recuperar o ATE, pois: 

 

 

 

Desta forma o ATE torna-se um parâmetro identificável pela diferença de médias dos 

resultados observados para tratados e não tratados. Para identificar o efeito do tratamento sem 

esta condição, é preciso impor mais hipóteses relacionadas ao mecanismo de seleção para o 

tratamento. 

A hipótese mais comum é a de que o tratamento deve ser independente dos resultados 

potenciais quando condicionado nos fatores observados que determinam o mecanismo de 

escolha dos tratados. Esta hipótese, formulada primeiramente por Rosenbaum e Rubin (1983), 

é chamada de ignorabilidade do tratamento e dá origem a uma classe de estimadores válidos 

para casos em que a seleção para o tratamento se baseia em variáveis observadas. 
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Outros métodos econométricos abrem mão da hipótese de ignorabilidade e procuram 

em características específicas dos mecanismos de tratamento novas hipóteses que permitam 

identificar o efeito médio do tratamento. É o caso da análise dos impactos da divulgação das 

notas do ENEM. 

Ao inserir o presente problema de investigação na estrutura de inferência causal de 

Rubin, tem-se que a publicação das notas médias do ENEM por escola é um tratamento dado 

a uma subpopulação de escolas (os indivíduos): as que tiveram ao menos 10 concluintes do 

ensino médio prestando o exame no ano anterior ao da divulgação. Com isto forma-se um 

grupo de comparação que viabiliza a inferência causal, sob hipóteses que serão apresentadas 

mais a frente. 

Já os resultados potenciais são as dimensões apresentadas no capítulo anterior, que 

devem ser influenciadas por exames curriculares: insumos escolares, comportamento de 

professores e o desempenho dos alunos. 

Apesar de o critério para entrada no grupo de tratamento ter uma justificativa 

estatística (obter uma nota média mais representativa (INEP, 2006b)) esta escolha cria um 

grupo de tratamento com escolas diferentes das não tratadas em ao menos uma característica 

(número de participantes no ENEM). 

A diferença nesta característica, por sua vez, pode estar associada a diversas outras 

diferenças entre as escolas de cada grupo, inclusive diferenças nos seus resultados potenciais 

pré-tratamento. Pode-se supor, por exemplo, que escolas do grupo não tratado devam ser 

menores (em número de alunos) e podem ter menos insumos, um dos resultados potenciais a 

serem analisados. 

Sendo assim, mesmo não tendo sido intencionalmente direcionada a um grupo 

específico de escolas, a divulgação das notas provavelmente não é um tratamento 

independente dos resultados potenciais e, por isto, não é possível estimar consistentemente o 

efeito do tratamento pela simples diferença de média entre os grupos. 

Para obter estimadores consistentes do ATE ou ATT pode-se explorar características 

do mecanismo de tratamento e dos dados disponíveis. Mais especificamente, a existência de 

dados para ambos os grupos de escolas antes e depois do início da divulgação em 2006 

permite usar um estimador de diferenças em diferenças (DID) enquanto que o corte bem 

definido que determina a entrada no tratamento viabiliza o uso de uma estratégia de regressão 

descontínua (RD). As próximas duas seções tratam dos detalhes destas duas metodologias. 
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4.1. Diferenças em diferenças 

 

O estimador de diferenças em diferenças (DID) explora a existência de informações 

pré-tratamento para controlar as diferenças entre os grupos antes da submissão ao tratamento 

(MEYER, 1995). 

Denotando  a variável que indica se a escola  pertence ao grupo a ser 

tratado e  a que indica se observamos a escola  um ano antes ou um ano 

depois do tratamento, temos que o parâmetro de  é dado pela diferença temporal das 

diferenças de  entre os grupos tratado e não tratado: 

 

         (3) 

 

Perceba que agora o tratamento é dado por uma combinação das variáveis de tempo e 

grupo, isto é, as escolas tratadas são aquelas que, em 2007, pertenciam ao grupo . Isto 

pertimte gerar resultados potenciais sem tratamento em três situações: para ambos os grupos 

em 2005 e para o grupo de comparação em 2007. 

Para que este estimador nos permita identificar o efeito médio do tratamento é preciso 

fazer uma hipótese sobre o resultado potencial  na única situação em que não o 

conhecemos: . Adicionando e subtraindo este termo no lado 

direito de (3) temos: 

 

 

 

O primeiro termo da soma é o efeito médio do tratamento sobre os tratados e o restante 

é o viés de seleção neste caso. Para que o estimador de  identifique consistentemente o 

ATT é preciso supor que, na ausência de tratamento, a tendência do resultado potencial sem 

tratamento para os tratados entre 2005-2007 seja igual à tendência do resultado observado 

para o grupo de comparação no período. Em outras palavras, os grupos podem ser diferentes 
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em termos de  antes do tratamento, mas a evolução deste resultado potencial deve ser 

igual para os grupos. 

Dada esta hipótese de identificação, parte-se para a estimação de . Primeiramente, 

optou-se para a forma mais usual de estimação, dada pelo seguinte modelo linear: 

 

        (4) 

 

Em que: 

;

;

; 

; 

. 

 

Tomando o valor esperado de (4) para chegar ao parâmetro  em (3), temos:  

 

 

 

que, sob a hipótese de que a diferença entre grupos dos fatores não observáveis se 

mantenha a mesma entre 2005 e 2007, resulta em . 

A este modelo básico também serão incluídas as formas linear e quadrática da variável 

que determina o tratamento (número de concluintes prestando ENEM: ) com e sem 

interação com a variável de tratamento. E por fim, um vetor  de controles será adicionado 

ao modelo de (4), sendo necessário modificar as hipóteses de identificação condicionando-as 

em : 

 

 

        (5) 

 

Os modelos que avaliam proficiência e insumos escolares são estimados por Mínimos 

Quadrados Ordinários enquanto que o conjunto de equações que descrevem o comportamento 

dos professores foi estimado como um sistema de SUR (seemingly unrelated regressions) via 



37 

 

Mínimos Quadrados Generalizados. Isto porque este conjunto de equações refere-se a 

comportamentos de um mesmo professor, o que deve implicar em correlação entre os erros de 

cada equação. Modelando-as como um SUR obtém-se ganhos de eficiência levando em conta 

esta autocorrelação no processo de estimação (WOOLDRIDGE, 2002). 

Este modelo (5) foi estimado usando as informações do Saeb. As estimativas foram 

calculadas para toda a amostra de escolas e também para subamostras de escolas mais 

próximas do corte que determina a entrada no tratamento, isto é, escolas com número de 

concluintes prestando ENEM em 2005 mais próximo de 10. Especificamente, foram usadas 

três subamostras, além da amostra total: escolas com número de participantes do ENEM 2005 

no intervalo [0,19], [5,14] e [7,12]. 

Para obter estimativas mais precisas mesmo nestas subamostras decidiu-se por 

aumentar o número de observações usando os alunos do Saeb como unidades ao invés das 

escolas, mesmo para os modelos que avaliam insumos escolares. Neste caso então os desvios 

padrão foram estimados em clusters nas escolas. 

 

4.2. Regressão descontínua 

 

A técnica de estimação por regressão descontínua (RD) se vale do fato de a alocação 

do tratamento ser determinada por uma variável , de modo que a probabilidade de ser 

tratado varia de forma discreta a partir de um ponto de corte . A idéia é que, se este 

ponto foi fixado exogenamente, um salto também discreto no valor esperado da variável de 

resultado pode ser interpretado como efeito causal do tratamento. 

Há duas formas de se usar esta técnica, dependendo da relação ente : a Sharp 

RD (SRD), quando  determina totalmente a alocação do tratamento, e a Fuzzy RD (FRD), 

quando  determina parcialmente a atribuição do estado de tratamento (IMBENS; LEMIEUX, 

2007). 

No caso da divulgação das notas do ENEM, a estratégia mais adequada é a de Sharp 

RD, já que  determina completamente o estado de tratamento, isto é: 
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em que  é a função indicadora. Isto implica que há uma separação estrita (sharp) entre 

escolas tratadas e não tratadas determinada por . Neste caso, o parâmetro populacional que 

se procura é: 

 

  (6) 

 

ou seja, o interesse agora recai sobre a diferença média de resultados potenciais entre 

tratamentos e controles para o subgrupo de tratados que está exatamente sobre o ponto de 

corte . Por construção o termo  não pode ser observado e para estimá-lo é 

possível usar valores próximos de , mas para isto é preciso tomar a seguinte hipótese: 

 

 

 

 

isto é, que as expectativas dos resultados potenciais sejam funções contínuas no ponto de 

corte. Com isto é possível reescrever o parâmetro (6) como: 

 

     (7) 

 

 No caso da publicação das notas no ENEM, o tratamento só acontece para escolas que 

tiveram ao menos 10 alunos concluintes do ensino médio prestando ENEM no ano anterior. 

Assim o parâmetro a ser estimado por SRD é: 

 

 

 

em que  representa a variável que determina a entrada da escola  na lista publicada no 

site do Inep. 

 Além da hipótese de continuidade das funções  é preciso que o ponto de corte  

tenha sido escolhido arbitrariamente, o que equivale a dizer que (LEE; LEMIEUX, 2009): 
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Assim, se o corte for arbitrário em  é possível obter uma situação igual à de um 

tratamento aleatório no subconjunto de indivíduos na vizinhança deste ponto. 

Isto mostra claramente a vantagem do uso de regressão descontínua (uma situação que 

imita a aleatorização do tratamento) e ao mesmo tempo a sua principal limitação (o efeito de 

tratamento estimado tem validade interna apenas para o subgrupo de indivíduos na vizinhança 

de ). 

Em geral, a estimação do efeito do tratamento por RD envolve soluções gráficas e a 

estimação de regressões com formas funcionais mais flexíveis. A idéia é sempre a de estimar 

duas funções (para antes e depois do ponto de corte) e então fazer inferência sobre a diferença 

entre elas em torno deste ponto.  

Neste trabalho, optou-se por estimar estas funções via ajustamento global da seguinte 

função paramétrica de Z (LEE; LEMIEUX, 2009): 

 

 

            (8) 

 

em que  é simplesmente uma dummy de tratamento e  está centrada em seu valor de corte. 

 O ajustamento da curva é dito global no sentido de usar todas as observações da 

amostra com o mesmo peso, em contraste com um ajustamento local em que se atribuem 

pesos diferenciados às observações. Porém, este exercício trata da estimação de um efeito de 

tratamento local, portanto a estimação desta função deverá ser feita em subamostras próximas 

ao ponto de corte. Esta proximidade, em princípio, é arbitrária, portanto o modelo será 

estimado para diferentes intervalos em torno do cutoff. 

Como se está lidando com estimações em pequenos intervalos de dados é preciso 

garantir que haja um número razoável de observações em cada subamostra. Para isto decidiu-

se utilizar dados obtidos a partir do Censo Escolar de 2007 no nível das escolas.  

Então, cada metodologia levará ao uso de uma base de dados diferente, o Saeb e o 

Censo Escolar. O próximo capítulo descreve estas bases e faz sua primeira caracterização. 
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5. Bases de dados 

 

Para estimar o efeito da divulgação de notas do ENEM via diferenças em diferenças 

foram usadas duas bases de dados: os microdados do ENEM 2005, de onde foi obtida a 

informação sobre o número de participantes por escola, e os Saebs de 2005 e 2007, dos quais 

foram extraídos os resultados avaliados e as variáveis de controle. Já para a estratégia de 

regressão descontínua os dados sobre os resultados vieram do Censo Escolar de 2005 e 2007. 

A base de microdados do ENEM é disponibilizada e nela estão contidas informações 

sobre todos os inscritos no exame: as notas, informações socioeconômicas e os identificadores 

da escola em que estudam (código MEC da escola, município, UF etc.). 

As notas de cada participante do exame são reportadas em escala de 0 a 100, sendo 

apresentadas para cada uma das cinco competências avaliadas em cada prova, além das notas 

gerais. Estas últimas são as notas usadas pelo Ministério da Educação na divulgação. 

As variáveis do questionário socioeconômico abrangem informações pessoais dos 

inscritos, de renda e ocupação deles e de sua família, de sua relação com os estudos e de seus 

valores sobre educação e trabalho. Diferente das informações das notas, estas variáveis estão 

presentes também para inscritos que não participaram do ENEM. Além disto, o banco traz o 

código do município do inscrito e sua situação no ensino médio: se concluirá naquele ano, se 

já concluiu ou concluirá após aquele ano. 

Por fim, a base de microdados do ENEM conta ainda com variáveis que identificam a 

escola em que os inscritos estudavam no ano do exame: uma máscara numérica, códigos que 

identificam o município, a unidade da federação, a dependência administrativa e a localidade 

(urbana ou rural) a que a escola pertence. 

Com estas informações e usando uma máscara que permite cruzar informações das 

escolas entres as bases do Inep foi possível construir a variável do número de concluintes do 

ensino médio participaram do exame do ENEM em 2005. 
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Tabela 03 

Caracterização da base de microdados ENEM 2005 

  Total % 

N. alunos inscritos (A) 3.004.491 - 

N. alunos participantes (B) 2.200.618 73,24
a
 

Concluintes em 2005 1.140.569 51,83
b
 

Concluintes antes de 2005 950.723 43,2
b
 

Concluintes após 2005 67.412 3,06
b
 

Sem informação 41.914 1,9
b
 

Escolas com concluintes participantes (C)  22.287 - 

Privadas 6.123 27,47
c
 

Públicas 16.164 72,53
c
 

Menos de 10 concluintes participando 3.952 17,73
c
 

Ao menos 10 concluintes participando 18.335 82,27
c
 

Fonte: microdados do ENEM 2005. 

Notas: a: porcentagem sobre (A); b: porcentagem sobre (B); c: porcentagem 

sobre (C). 

 

Esta tabela traz uma caracterização geral da base de dados do ENEM 2005. Dos mais 

de 3 milhões de inscritos, 2,2 milhões estivaram presentes na prova (27% de abstenção), 

sendo 1,1 milhão concluintes de ensino médio, representando pouco mais da metade dos 

participantes. 

Estes milhares de concluintes representam mais de 22 mil escolas em todo o país, 

sendo 27,5% particulares. Quanto ao status de tratamento, 82,2% das escolas são tratadas, isto 

é, devem ter tido suas notas divulgadas. 

Com os identificadores das escolas e a informação de número de concluintes prestando 

ENEM 2005 em mãos foi possível determinar quais escolas tiveram suas notas divulgadas nas 

bases utilizadas (Censo Escolar e Saeb). 

 

O Saeb é um sistema de avaliação do ensino básico composto de dois exames de 

proficiência (Matemática e Língua Portuguesa). As provas são aplicadas nos anos ímpares, 

desde 1995, a três séries do ensino básico (4ª e 8ª do ensino fundamental
12

 e 3º do ensino 

médio) em uma amostra de escolas representativa para o Brasil, unidades da federação e redes 

de ensino. 

As questões do exame estão baseadas na Teoria da Resposta ao Item (TRI), que 

permite que a escala da nota final seja comparável no tempo e entre as séries. Por ser 

amostral, o Saeb tem objetivo de avaliar o ensino básico nas redes para as quais é 

representativo. 

                                                           
12

 Correspondendo respectivamente ao 5º e 9º ano do ensino fundamental de 9 anos. 
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Além dos exames, o Saeb conta também com questionários para os alunos, professores 

e diretores das escolas selecionadas. Neles estão informações socioeconômicas, sobre o 

background dos alunos, infra-estrutura da escola, atividades desenvolvidas por professores e 

diretores e suas opiniões sobre diversos assuntos de interesse da escola. A partir das 

informações destes questionários são construídas as variáveis de resultado e de controle para 

os modelos de diferenças em diferenças. 

A primeira variável de resultado é a proficiência em Matemática e Língua Portuguesa 

do ensino médio. Ela está medida em uma escala padronizada por uma média de 250 e desvio 

padrão de 50 e com pontuação máxima de 350 (Língua Portuguesa) e 375 (Matemática).  

Para este exercício usa-se o desempenho medido apenas pelo Saeb ao invés medido 

pelo próprio ENEM, pois este exame não era padronizado até 2009, o que torna suas notas 

não comparáveis entre os anos. Porém, nota-se que o Saeb é construído com base nas mesmas 

matrizes curriculares para ensino médio que o ENEM, de modo que os incentivos de alunos, 

professores e diretores por um melhor desempenho neste exame deve se refletir também em 

maiores notas no Saeb do ensino médio. 

O questionário do diretor, além de suas informações socioeconômicas (usada aqui 

como controles), traz dados sobre a estrutura da escola, sobre suas opiniões em assuntos 

relacionados a educação e sobre seu relacionamento com a equipe de professores. A partir 

deste questionário foram extraídas então as variáveis de estrutura da escola, conforme a tabela 

1 do Apêndice. 

No caso da estrutura física da escola, as variáveis são todas binárias, indicando apenas 

a existência ou não do insumo. No caso do projeto pedagógico foi considerado valor igual a 

um para as escolas que declararam ter um projeto elaborado por sua própria equipe, em 

oposição àquelas com projeto elaborado por equipe externa ou com projeto inexistente.  

Para a variável de existência de exame de seleção de alunos todas as demais formas de 

seleção (como sorteio, local de moradia etc.) foram consideradas como valor zero na dummy. 

A variável de existência de aulas de reforço tem composição mais simples (igual a um se elas 

existem e zero caso contrário). 

As demais variáveis de resultado (existência de biblioteca, laboratórios de ciências e 

informática e internet) foram derivadas diretamente do Censo Escolar e também assumem 

valor um para a presença destes itens e zero caso eles não existam na escola. 

O questionário aplicado aos professores de Língua Portuguesa e Matemática contém 

informações socioeconômicas (que são parte do vetor de controles), dados sobre suas opiniões 

sobre educação, seu relacionamento com alunos e a equipe escolar, além de questões que 
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representam seu perfil pedagógico, que é usado como medida do comportamento dos 

professores. 

Esta parte do questionário é formada por dez perguntas sobre a freqüência com que 

cada docente desenvolve certas atividades em sala de aula
13

. A partir delas foram construídas 

dez dummies de valor um para os professores que declararam desenvolver aquela atividade 

semanalmente e para as demais respostas („algumas vezes por mês‟, „uma vez por vez‟, 

„algumas vezes por bimestre‟ e „nunca‟) foi atribuído valor zero
14

. 

Já o vetor de controles varia com o tipo de resultado que se está avaliando. No caso da 

proficiência foram usadas informações pessoais e das famílias dos alunos e características de 

professores, diretores e da escola. 

Como indicadores de background foram incluídas variáveis dummy para: gênero e cor 

do aluno, para alunos atrasados e que trabalham, para composição da família (se tem pai e 

mãe presentes), para indicadores para a escolaridade dos pais e de renda. 

Para escolaridade dos pais foram construídas quatro dummies que indicam a 

escolaridade máxima entre o pai e a mãe (se analfabeto(a) ou EF incompleto, se EF completo 

e EM incompleto, se EM completo e ES incompleto e se ES completo). Como indicadores de 

renda foram escolhidos quatro indicadores de posse de bens (televisão em cores, carro, 

geladeira e computador com internet)
15

. 

As características de professores e diretores incluídas foram: idade, gênero, cor, 

salário, experiência e escolaridade. Como estas informações são reportadas de forma 

categórica as variáveis que controlam idade, salário e experiência foram construídas com o 

seguinte padrão: foram criadas dummies de valor 1 para professores em faixas abaixo da 

mediana (ou o mais próximo dela) e zero caso contrário. Por exemplo, a dummy para idade do 

professor assume valor 1 para os 50% (ou valor mais próximo) professores mais jovens da 

amostra em determinado ano
16

. 

Já as dummies para as demais informações assumem valor um para categorias 

específicas: para brancos, para mulheres e para escolaridade de nível superior ou maior. 

Os modelos de infra-estrutura incluem como controle apenas o conjunto características 

dos diretores enquanto que as equações que explicam as atividades desenvolvidas pelos 

                                                           
13

 Correspondentes às questões de Q24 a Q43 dos questionários dos docentes de ambos os Saeb.  
14

 Detalhes na tabela 1 do Apêndice. 
15

 Detalhes na tabela 1 do Apêndice. 
16

 Nem sempre foi possível dividir as distribuições destas categorias exatamente ao meio. Neste caso, adotou-se 

a faixa que chegasse mais próximo da mediana. No caso específico da idade, a dummy criada assume valor 1 

para 56,5% da amostra total de professores em 2005 e para 55,4% em 2007. Repare, no entanto, que esta 

construção não implica que os grupos de tratamento e comparação apresentam as mesmas proporções de 

professores novos e velho, por exemplo. 
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professores têm como variáveis de controles as suas características e as características médias 

dos alunos para quem dão aula. 

Por fim, todos os modelos estimados neste exercício incluem dummies para as 

unidades da federação e uma variável com o tamanho da escola (em número de alunos). 

 

A estratégia de estimação por RDD exige que tenhamos um número de escolas maior 

que o fornecido pelo Saeb, já que a técnica requer o uso de intervalos de dados muito 

pequenos, onde provavelmente encontram-se poucas escolas selecionadas pelo Saeb. Por isto 

decidiu-se por usar os dados do Censo Escolar. 

Esta base tem periodicidade anual e traz informações sobre toda a população de 

escolas do país em todas as redes (públicas e privadas) e todos os níveis do ensino básico, 

inclusive educação especial e de jovens e adultos. 

O questionário do Censo busca informações sobre os mais diversos itens de infra-

estrutura da escola, sobre a qualificação de seus professores, números de matriculados, de 

aprovados e concluintes por série, turno, cor, gênero e faixa etária. 

No Censo 2005 a unidade de observação é a escola enquanto que na base de 2007 é 

possível encontrar informações detalhadas por turma, professor e aluno. Para tornar ambos os 

bancos comparáveis foi necessário agregar as informações de 2007 por escola. 

As bases do Censo, apesar de mais ricas em informações de infra-estrutura, não trazem 

informações sobre características detalhadas dos alunos nem do comportamento dos 

professores em sala de aula, presentes apenas no Saeb.  

Assim, em relação aos resultados analisados pelo primeiro exercício de DID foi 

possível manter apenas os itens de infra-estrutura (existência de biblioteca, internet e 

laboratórios de ciências e informática), mas foi possível adicionar outros resultados: tamanho 

médio de turmas, razão professor aluno e proporção de professores com ensino superior.  

Estas últimas variáveis só podem ser analisadas com o Censo Escolar, pois é 

necessário ter informação de toda a escola (todas as turmas, matrículas e professores) e não de 

apenas um ou duas turmas por escola, como é feito no Saeb. O capítulo seguinte traz a 

caracterização geral das amostras utilizadas nas estimações. 
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6. Estatísticas Descritivas 

 

No primeiro exercício, usamos duas cross-section de Saeb (2005 e 2007) para avaliar 

o impacto da divulgação dos resultados do ENEM em 2006 sobre alguns resultados. A 

entrada da escola nesta lista de divulgação é dada pela quantidade de alunos concluintes do 

ensino médio participando do exame. O gráfico 1 mostra como este número está distribuído 

na amostra de escolas dos Saebs. 

 

 

Gráfico 1 – Distribuição das escolas do Saeb por número de concluintes prestando ENEM 

2005. 
Fonte: Saeb 2005 e 2007. 

 

Este gráfico foi truncado em 200 alunos para melhor visualização, já que este número 

de alunos vai até 830 na amostra. O prejuízo da truncagem para esta análise é pequeno, pois 

ainda assim este gráfico contém 90% das escolas da amostra e o interesse maior recai sobre as 

escolas mais próximas ao cutoff (indicado pela linha vertical azul). 

Primeiramente, é possível notar que a amostra tem alta concentração de escolas com 

até 40 alunos, faixa em que se encontra mais da metade delas. Porém, o gráfico também 

revela que há muitas escolas com número elevado de concluintes fazendo ENEM. 

cutoff

0 50 100 150 >20010
N. concluintes prestanto ENEM 2005 por escola
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Dado que o exame é voluntário, esta heterogeneidade do número de alunos que 

prestam ENEM deve se refletir também em heterogeneidade em características não 

observadas das escolas que explicam a auto-seleção dos alunos. Por esta razão a análise de 

DID é feita também para amostras de escolas mais próximas ao cutoff. 

Outra forma de visualizar esta heterogeneidade é pelo número médio de alunos 

participando do ENEM por subamostra. 

 

Tabela 04 

Número de médio de concluintes prestando ENEM 2005 por subamostra 

do Saeb 2005-2007 

  

G = 1         

t = 2005 

G = 0         

t = 2005 

G = 1         

t = 2007 

G = 0         

t = 2007 

Qualquer quant. de alunos 97,9 4,9 78,5 5,1 

Até 20 alunos 14,8 4,9 14,8 5,1 

Entre 5 e 14 alunos 12,5 6,8 12,6 7,1 

Entre 7 e 12 alunos 11,5 7,9 11,6 8,2 

Nota: G = 1 se a escola teve ao menos 10 concluintes prestando ENEM 2005. 

Fontes: Saeb 2005-2007 e microdados do ENEM 2005 
 

Se usarmos toda a amostra do Saeb, com qualquer quantidade de alunos fazendo 

ENEM, as escolas do grupo de tratamento teriam em média 98 matrículas a mais no ensino 

médio antes do tratamento e 78 pós-tratamento. Estas são diferenças bastante relevantes e que 

devem ser refletir grupos com escolas de perfis muito distintos. 

Restringindo a amostra para intervalos menores devemos obter escolas mais parecidas. 

No menor intervalo, de 3 a 12 alunos, as diferenças entre o número médio de alunos 

participando da prova é de apenas 3 alunos. Ao fazer estes cortes, no entanto, um problema 

que pode surgir é o baixo número de escolas na amostra. Para contorná-lo adotou-se a 

estratégia de usar os alunos como unidades de observação, o que gerou subamostras de 

tamanho mais adequado aos nossos propósitos, como mostra a tabela abaixo. 
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Tabela 05 

Número de observações por subamostra do Saeb 2005-2007 

  

G = 1         

t = 2005 

G = 0         

t = 2005 

G = 1         

t = 2007 

G = 0         

t = 2007 
Total 

Qualquer quant. de alunos 39.310 3.645 67.173 10.109 120.237 

Até 20 alunos 5.431 3.645 13.631 10.109 32.816 

Entre 5 e 14 alunos 3.052 2.056 7.638 5.665 18.411 

Entre 7 e 12 alunos 2.055 1.026 5.030 3.428 11.539 

Nota1: observações correspondem aos alunos que fizeram Saeb. 

Nota2: G = 1 se a escola teve ao menos 10 concluintes prestando ENEM 2005. 

Fontes: Saeb 2005-2007 e microdados do ENEM 2005. 
 

Em cada subamostra há número suficiente de observações para estimar os modelos 

propostos para o primeiro exercício. Como já ressaltado, ao adotar esta estratégia para 

„multiplicação‟ de observações, foi necessário ajustar os desvio-padrão por uma estrutura de 

clusters por escola. 

Para entender melhor estas possíveis diferenças entre as escolas em cada grupo e se as 

subamostras que tomamos podem ajudar a torná-las mais parecidas, as próximas tabelas 

trazem as médias de algumas características pré-tratamento para ambos os grupos. 
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Tabela 06 

Médias dos controles (características dos alunos) por grupo 

  Amostra inteira Amostra do intervalo [7,12] 

  
G = 1         

t = 2005 

G = 0         

t = 2005 
Diferença 

G = 1            

t = 2005 

G = 0         

t = 2005 
Diferença 

Menino 0.4319 0.4325 -0.001 0.4519 0.4403 0.012 

Branco 0.4392 0.4377 0.002 0.5037 0.4897 0.014 

Atrasado 0.2391 0.2001 0.039
***

 0.1933 0.1411 0.052
***

 

Trabalha 0.3035 0.2461 0.057
***

 0.2862 0.2419 0.044
***

 

Televisão 0.9742 0.9792 -0.005
**

 0.9770 0.9755 0.001
**

 

Carro 0.5565 0.6484 -0.092
***

 0.6286 0.6746 -0.046
***

 

Geladeira 0.9656 0.9634 0.002 0.9701 0.9658 0.004 

PC com internet 0.3915 0.4481 -0.057
***

 0.4264 0.4702 -0.044
***

 

Mãe presente 0.8444 0.8816 -0.037
***

 0.8913 0.8993 -0.008
***

 

Pai presente 0.6459 0.6864 -0.041
***

 0.7096 0.7033 0.006
***

 

Educ. Pais analf-

EF 
0.0003 0.0007 -0.000 0.0000 0.0013 -0.001 

Educ. Pais EF 0.3402 0.2432 0.097
***

 0.3175 0.2189 0.099
***

 

Educ. Pais EM 0.2049 0.1920 0.013
*
 0.2062 0.2189 -0.013

*
 

Educ. Pais ES 0.3674 0.4701 -0.103
***

 0.3966 0.4855 -0.089
***

 

Nota1: G=1 se a escola teve ao menos 10 concluintes prestando ENEM 2005. 

Nota2: 
*
 p-valor < 0,1; 

**
 p-valor < 0,5; 

***
 p-valor < 0,01. 

 

Pelas três primeiras colunas (referente à amostra inteira) os alunos do 3º ano do ensino 

médio selecionados para o Saeb 2005 são diferentes em alguns aspectos entre os grupos. De 

maneira geral, o grupo de tratamento tem alunos em que predominam características 

tipicamente relacionadas com desempenho inferior. Por exemplo, neste grupo havia em 2005 

uma proporção maior de alunos em atraso escolar e que trabalhavam, além de eles terem 

indicadores de renda piores (menos posse de bens), menor presença e escolaridade dos pais. 

Quando tomamos a menor amostra proposta (entre 7 e 12 alunos prestando ENEM) 

vemos que as diferenças persistem estatisticamente, mas diminuindo de valor na maioria dos 

casos. É possível concluir que as diferenças observáveis entre os alunos dos grupos são 

menores, mas ainda persistem quando nos aproximamos do ponto de corte do tratamento. 



49 

 

Com relação às características observadas de professores e diretores também há 

poucos ganhos em se reduzir a amostra. 

 

Tabela 07 

Médias dos controles (características de professores e diretores) por grupo 

  Amostra inteira Amostra do intervalo [7,12] 

  
G = 1         

t = 2005 

G = 0         

t = 2005 
Diferença 

G = 1         

t = 2005 

G = 0         

t = 2005 
Diferença 

Professores 

Branco 0.5153 0.5384 -0.023
***

 0.5928 0.5685 0.024
***

 

Mulher 0.4868 0.4483 0.039
***

 0.4975 0.5294 -0.032
***

 

Idade abaixo med. 0.5347 0.6548 -0.120
***

 0.5553 0.6548 -0.100
***

 

Salário abaixo med. 0.5490 0.6143 -0.065
***

 0.5932 0.5760 0.017
***

 

Ensino superior 0.8891 0.8900 -0.001 0.9202 0.9113 0.009 

Exper. abaixo med. 0.3730 0.4571 -0.084
***

 0.4345 0.4220 0.013
***

 

Diretores 

Branco 0.5989 0.5247 0.074
***

 0.6258 0.5155 0.110
***

 

Mulher 0.6127 0.7064 -0.094
***

 0.8092 0.7856 0.024
***

 

Idade abaixo med. 0.0160 0.0776 -0.062
***

 0.0078 0.1218 -0.114
***

 

Salário abaixo med. 0.3843 0.5759 -0.192
***

 0.5504 0.5673 -0.017
***

 

Ensino superior 0.9060 0.8497 0.056
***

 0.9377 0.7836 0.154
***

 

Exper. abaixo med. 0.4461 0.3748 0.071
***

 0.3129 0.4376 -0.125
***

 
Nota1: G = 1 se a escola teve ao menos 10 concluintes prestando ENEM 2005. 

Nota2: 
*
 p-valor < 0,1; 

**
 p-valor < 0,5; 

***
 p-valor < 0,01. 

 

Na amostra maior há predominância entre escolas tratadas de professores e diretores 

mais velhos e com maiores salários. Esta situação permanece na amostra menor, exceto pelo 

fato de que o grupo de tratamento passa a ter professores com menores salários. Os 

professores no grupo de tratamento da amostra total são também mais experientes (situação 

que se inverte na amostra mais restrita) e os diretores mais qualificados em ambos os casos. 

Para estas características dos profissionais de ensino é possível reduzir as diferenças 

entre grupos apenas em alguns casos (como na proporção de brancos e de salários abaixo da 

mediana), mostrando não ser possível tornar os dois grupos de escolas tão parecidos como se 

esperaria. No entanto, ainda é possível que as escolas sejam mais parecidas em características 
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não observadas na amostra menor, por isto as análises serão conduzidas para as diferentes 

amostras. 

Quando se faz estes mesmos testes de médias para escolas privadas os ganhos de se 

reduzir a amostra torna-se mais claros, as escolas e seus alunos dos dois grupos são mais 

parecidos entre as escolas que tem entre 7 e 12 alunos prestando ENEM 2005. O mesmo não 

acontece com as escolas públicas, em que as diferenças entre grupos permanecem mesmo na 

amostra menor. Estes resultados estão reportados em tabelas do anexo. 

Estas diferenças em variáveis pré-tratamento têm reflexo sobre os resultados 

avaliados, que também diferem no período anterior ao início da divulgação. A tabela seguinte 

mostra estas diferenças e compara-as com as diferenças pós-tratamento, gerando a primeira 

aproximação do efeito do tratamento via DID. 

 

Tabela 08 

Médias dos resultados observados por grupo e tempo – amostra total 

  
G = 1          

t = 2005 

G = 0          

t = 2005 

1a 

diferença 

G = 1          

t = 2007 

G = 0          

t = 2007 
DID 

Nota Matemática 295.07 295.46 -0.388 292.88 289.18 4.082
**

 

Nota Português 277.02 279.75 -2.730
**

 277.83 277.48 3.079
**

 

Projeto pedagógico 0.8002 0.7630 0.037
***

 0.5797 0.5725 -0.030
***

 

Prova de seleção 0.1132 0.0474 0.066
***

 0.0859 0.0737 -0.054
***

 

Aulas de reforço 0.7588 0.6963 0.062
***

 0.7188 0.7072 -0.051
***

 

Biblioteca 0.8237 0.7838 0.040
***

 0.9117 0.8457 0.026
***

 

Lab. Informática 0.6731 0.6305 0.043
***

 0.8060 0.7516 0.012 

Lab. Ciências 0.6017 0.4283 0.173
***

 0.5967 0.4328 -0.010 

Internet 0.8106 0.7981 0.013
*
 0.8731 0.7905 0.070

***
 

Nota1: G = 1 se a escola teve ao menos 10 concluintes prestando ENEM 2005. 

Nota2: 
*
 p-valor < 0,1; 

**
 p-valor < 0,5; 

***
 p-valor < 0,01. 

 

Esta tabela compara as médias não condicionais dos resultados entre os grupos e no 

tempo. Percebe-se que os resultados relacionados à infra-estrutura são sistematicamente 

diferentes entre os grupos em 2005, em todos os casos as escolas tratadas tinham maiores 

resultados. No caso da proficiência em Português acontece o inverso: os alunos das escolas 

tratadas apresentavam desempenho mais baixo. Não há diferenças sistemática na proficiência 

em Matemática. 
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Analisando, porém a dupla diferença percebe-se que as escolas que estiveram na lista 

de divulgação em 2006 passaram a ter resultados médios de proficiência melhores nas duas 

disciplinas. Porém, passaram a ter menor predominância de projetos pedagógicos, provas de 

seleção e programas de reforço e maior predominância de bibliotecas e computadores com 

acesso a internet. 

A tabela seguinte mostra situação semelhante para as escolas mais próximas ao cutoff. 

 

Tabela 09 

Médias dos resultados observados por grupo e tempo – amostra [7,12] 

  
G = 1          

t = 2005 

G = 0          

t = 2005 

1a 

diferença 

G = 1          

t = 2007 

G = 0          

t = 2007 
DID 

Nota 

Matemática 
297.15 306.29 -9.135 292.19 293.90 7.425

**
 

Nota Português 278.75 287.71 -8.961
**

 276.34 278.38 6.920
**

 

Projeto 

pedagógico 
0.7975 0.8219 -0.024

***
 0.5913 0.5636 0.052

***
 

Prova de seleção 0.1605 0.0520 0.108
***

 0.0410 0.0677 -0.135
***

 

Aulas de reforço 0.7483 0.6158 0.133
***

 0.7016 0.6557 -0.087
***

 

Biblioteca 0.7883 0.8967 -0.108
***

 0.8767 0.9008 0.084
***

 

Lab. Informática 0.6409 0.6901 -0.049
***

 0.6903 0.7305 0.009 

Lab. Ciências 0.4681 0.4698 -0.002
***

 0.4938 0.3967 0.099 

Internet 0.8195 0.7875 0.032
*
 0.8330 0.7971 0.004

***
 

Nota1: G=1 se a escola teve ao menos 10 concluintes prestando ENEM 2005. 

Nota2: 
*
 p-valor < 0,1; 

**
 p-valor < 0,5; 

***
 p-valor < 0,01. 

 

Novamente as escolas tratadas aparecem com proficiência inferior em Português antes 

do tratamento, mas agora com menor incidência de itens de infra-estrutura como biblioteca, 

laboratório de ciências e informática. Assim como na amostra completa, as diferenças em 

diferenças captam efeitos de tratamento positivos para a proficiência nas duas disciplinas, 

para a presença de biblioteca e internet e impactos negativos sobre aulas de reforço e provas 

de seleção nas escolas próximas do corte. 

No entanto, a análise anterior das características observadas demonstra, no mínimo, 

existência de seleção em observáveis, o que impede de identificar o efeito médio do 

tratamento por diferenças duplas das médias não condicionais. Por esta razão as estimativas 

da equação (5) devem retratar melhor o impacto da divulgação dos resultados do ENEM. 
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O segundo exercício empírico pretende procurar o efeito da divulgação das notas sobre 

uma população de escolas que foram tratadas devido a uma diferença apenas marginal na 

variável que determina o tratamento, no caso, o número de concluintes prestando ENEM. Para 

introduzir esta avaliação analisa-se graficamente o comportamento das variáveis de resultados 

ao longo da forcing variable. 

Um primeiro ponto a ser estudado é a distribuição não condicional do número de 

concluintes participando do ENEM na amostra do Censo. 

 

 

Gráfico 2 – Distribuição das escolas do Censo Escolar por número de concluintes prestando 

ENEM 2005. 
Fonte: Censo Escolar 2007. 

 

Assim como no histograma para a amostra do Saeb, este gráfico está truncado, neste 

caso em 300 alunos. Mesmo assim esta densidade representa mais de 99% da amostra total e a 

truncagem não deve afetar a análise conduzida aqui. 

Novamente é possível observar grande heterogeneidade nesta variável, mas com a 

diferença que a concentração de escolas em torno do cutoff é maior que no caso do Saeb, o 

que é natural já que usamos agora uma base censitária. Note ainda que a densidade é mais alta 

entre 5 e 15 alunos, mais precisamente, 20% das escolas tem entre 4 e 16 concluintes que 

prestaram ENEM em 2005. 

cutoff

0 100 200 >30010
N. alunos prestando ENEM 2005 por escola
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Como já explicado no capítulo metodológico, o desenho de regressão com 

descontinuidade simula, para uma subamostra em torno do ponto de corte, um experimento 

aleatório, isto é, pode-se dizer que tratados e controles são semelhantes em características 

observáveis e não observáveis em uma vizinhança muito próxima do cutoff. Assim, a 

preocupação neste caso não fica em torno das variáveis de controle, mas sobre o 

comportamento dos resultados ao longo da run variable. Os próximos gráficos tratam deste 

assunto. 

 

 

Gráfico 3 – Insumos de infra-estrutura como funções quadráticas do número de concluintes 

prestando ENEM 2005. 
Fonte: Censo Escolar 2007. 

 

Os pontos representam os valores médios dos resultados por número de concluintes 

prestando ENEM e as linhas em preto são o ajustamento global de uma função quadrática 

com seus respectivos intervalos de confiança de 90% (linhas tracejadas em cinza). Todos os 

gráficos correspondem a intervalos de 10 alunos em cada lado do cutoff, o que não representa 

ainda uma situação de regressão descontínua. 

Nota-se que nos dois primeiros gráficos (biblioteca e computadores com internet) os 

pontos médios das variáveis de resultado para cada valor de número de alunos estão mais 
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próximos a curva ajustada (dentro do intervalo de confiança de 90%) do que nos gráficos de 

laboratórios de informática e ciências.  

Por uma análise visual, então as duas primeiras curvas devem estar com melhor ajuste, 

mas mesmo nestas curvas notam-se pontos em que as médias se afastam visivelmente da 

curva. No caso dos resultados sobre bibliotecas e com computadores com internet nenhum 

destes saltos não ocorre no ponto de corte do tratamento. 

Já no caso dos laboratórios é possível ver quedas bruscas nas médias logo após o 

ponto de corte. No entanto não há visualmente indício de uma mudança no patamar destas 

médias após a descontinuidade, isto é, vê-se um salto nestas médias logo após o corte, mas 

elas voltam para perto da curva logo em seguida. Isto pode significar que, na verdade, os 

pontos que se distanciam abruptamente da curva não sejam conseqüência sistemática de uma 

mudança gerada pelo tratamento. 

 

 

Gráfico 4 – Outros insumos como funções quadráticas do número de concluintes prestando 

ENEM 2005. 
Fonte: Censo Escolar 2007. 

 

Os outros resultados analisados neste exercício (tamanho das turmas e razão professor 

aluno) seguem um padrão ainda mais errático que no caso dos laboratórios, novamente 

impedindo que se afirme algo sobre o efeito do tratamento apenas visualizando os gráficos. 
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As estatísticas descritivas analisadas aqui nos permitem observar diferenças 

sistemáticas entre as escolas tratadas e não tratadas que persistem no tempo, tanto para 

variáveis de resultado quanto para os controles. Com isto chegou-se estimativas de diferenças 

em diferenças significantes em muitos casos. 

Percebe-se também que ao longo do ponto de corte do tratamento as variáveis de 

presença de infra-estrutura são muito erráticas, isto é, variam abruptamente sem padrão 

aparente. Isto leva a crer que não haja efeitos de tratamento em vizinhanças próximas ao 

cutoff. 

Estas conclusões, no entanto, são tiradas a partir de exercícios menos rigorosos que os 

propostos no capítulo quatro. Os resultados destas estimações mais rigorosas são retratados no 

próximo capítulo. 
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7. Resultados 

 

7.1. Diferenças em diferenças 

 

Neste capítulo são apresentados os resultados da estimação do modelo de diferenças 

em diferenças para todas as dimensões avaliadas: proficiência, insumos e comportamento dos 

professores. 

As tabelas apresentam apenas as estimativas das três principais variáveis para o 

cálculo de diferenças em diferenças (dummies de grupo e tempo e a interação). Porém todos 

os modelos incluem as variáveis de controle descritas acima, além de termos quadráticos da 

variável de número de concluintes prestando ENEM, conforme a equação (5). Além disto, os 

desvios-padrão em todos eles são estimados em clusters de escola. Resultados completos para 

todos os cortes amostrais encontram-se no anexo A. 

 

7.1.1. Impacto sobre proficiência e insumos 

 

 A tabela abaixo mostra que, depois de controlados por características observadas, não 

havia diferenças sistemáticas de proficiência entre os grupos antes do tratamento e que entre 

2005 e 2007 não houve evolução nas notas gerada por efeitos temporais comuns a ambos os 

grupos. 

Tabela 10 

Resultados do modelo de DID para resultados de proficiência – escolas públicas e 

privadas 

  Amostra total 
Amostra do intervalo 

[7,12] 

  
Matemática Português Matemática Português 

Dummy grupo 
1,819 -3,016 -10,095 -10,920 

(2,938) (2,579) (9,479) (7,671) 

Dummy ano 
-1,915 -0,992 2,345 -2,856 

(2,983) (2,716) (5,197) (4,179) 

Trat. 
5,463 6,443

**
 3,568 2,612 

(3,405) (3,013) (7,536) (6,480) 

Controles Sim Sim Sim Sim 

N. Obs 35.624 35.568 3.537 3.479 

R
2
 0,340 0,290 0,332 0,327 

Nota: 
*
 p-valor < 0,1; 

**
 p-valor < 0,5; 

***
 p-valor < 0,01. Desvios-padrão (corrigidos por cluster nas 

escolas) entre parênteses. 
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 As estimativas para a amostra total revelam que o grupo tratado teve crescimento na 

nota de Português em relação ao grupo de comparação, cujo resultado manteve-se em média 

igual no período. Enquanto os alunos das escolas de fora da divulgação mantiveram seu 

desempenho entre 2005 e 2007, os que estudam nas escolas tratadas tiveram crescimento de 

6,4 pontos de proficiência em Português. 

 Porém, como já foi argumentado, os grupos de tratamento e comparação na amostra 

total devem ser diferentes não apenas em características observáveis (que neste caso já estão 

controladas), mas em não observáveis, o que justificaria usar uma amostra com escolas mais 

próximas ao cutoff. 

 Quando tomamos então um grupo de escolas que teve entre 7 e 12 alunos prestando 

ENEM 2005 percebe-se que a significância estatística do efeito do tratamento desaparece. 

Assim, quando se comparam escolas mais parecidas, a divulgação das notas do ENEM não 

parece ter impactado a proficiência medida pelo Saeb. 

 As tabelas A.03 e A.05 do anexo A trazem resultados para outros cortes amostrais 

(escolas com 10 e 5 alunos acima e abaixo do cutoff). Nestes casos prevalecem os efeitos não 

significativos obtidos para a amostra menor. 

 Neste anexo também constam resultados para escolas públicas e privadas 

separadamente. Nestes casos, não há efeitos significativos para nenhuma as amostras, exceto 

para a amostra de escolas públicas com 0 a 19 alunos prestando ENEM, em que o efeito do 

tratamento sobre as notas de Português aparece negativo. 

 

Tabela 11 

Resultados do modelo de DID para resultados de insumos de infra-estrutura 

  Amostra total Amostra do intervalo [7,12] 

 

Biblio. 
Lab. 

Info. 

Lab. 

Ciên. 
Internet Biblio. 

Lab. 

Info. 

Lab. 

Ciên. 
Internet 

Dummy grupo 
0,016 -0,052 0,044 -0,013 -0,183 -0,301

*
 -0,50

***
 -0,268

**
 

(0,047) (0,051) (0,053) (0,046) (0,116) (0,177) (0,149) (0,124) 

Dummy ano 
0,055 0,123

**
 -0,012 -0,022 0,018 0,096 -0,052 -0,003 

(0,046) (0,051) (0,050) (0,050) (0,064) (0,086) (0,081) (0,077) 

Trat. 
0,001 0,044 0,040 0,052 0,023 0,056 0,196 0,137 

(0,052) (0,059) (0,058) (0,055) (0,112) (0,159) (0,141) (0,123) 

Controle Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

N. Obs 118.373 118.373 118.373 114.745 11.370 11.370 11.370 11.050 

R
2
 0,092 0,116 0,166 0,139 0,226 0,175 0,263 0,219 

Nota1: 
*
 p-valor < 0,1; 

**
 p-valor < 0,5; 

***
 p-valor < 0,01. 

Nota2: desvios-padrão (corrigidos por cluster nas escolas) entre parênteses. 
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 Um primeiro ponto a se destacar sobre os resultados de infra-estrutura é que mesmo 

após controlar por variáveis observadas (neste caso apenas dos diretores e de localização da 

escola) e reduzindo a amostra a escolas mais próximas ao corte, há persistência de diferenças 

pré-tratamento na infra-estrutura. 

 É possível perceber que no grupo tratado há menor presença de laboratórios e de 

computadores com internet na amostra menor. O que se esperaria é que estas escolas 

estivessem tão próximas que, após a inclusão das variáveis de controle, estas diferenças não 

permaneceriam. 

 Um segundo aspecto de destaque é que quase não se observa efeitos temporais nas 

amostras, isto é, de maneira geral as escolas não alteraram a presença destes insumos entre 

2005 e 2007, exceto a de laboratórios de informática que se elevou no período. 

 Quanto ao efeito do tratamento, repara-se que são todos positivos, porém não é 

possível diferenciá-los de zero a um nível de significância de 10%. Resultados não 

significativos também foram encontrados em outros tamanhos de amostra (entre 0 e 19 alunos 

e entre 5 e 14 alunos) para todos estes insumos, exceto para computadores com internet, que 

aparece com efeito de tratamento positivo e significante apenas na amostra com 5 a 14 

participantes do ENEM
17

. 

 Em suma, os resultados sobre estes itens de infra-estrutura escolar, ainda que 

significantes em alguns casos, não são robustos às amostras analisadas.  

 As tabelas A.17-A.24 e A.33-A.40 do anexo A mostram os resultados para outros 

cortes amostrais. Considerando-se apenas as escolas privadas o tratamento não parece ter 

influenciado, de forma robusta entre amostra de diferentes tamanhos, a presença de insumos 

de infra-estrutura. Para as escolas públicas o tratamento parece ter diminuído a presença de 

laboratórios de informática, mas elevado a presença de computadores com acesso a internet. 

Estes resultados, no entanto, também não são robustos ao tipo de amostra adotado. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17

 Tabela A.06 do Anexo A. 
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Tabela 12 

Resultados do modelo de DID para resultados de insumos não associados a infra-estrutura 

  Amostra total Amostra do intervalo [7,12] 

 

Projeto 

pedag. 

Prova de 

seleção 

Aulas de 

reforço 

Projeto 

pedag. 

Prova de 

seleção 

Aulas de 

reforço 

Dummy grupo 
0,033 0,080

***
 0,042 -0,017 0,016 -0,023 

(0,051) (0,030) (0,047) (0,151) (0,099) (0,140) 

Dummy ano 
-0,194

***
 0,032 0,008 -0,293

***
 0,013 -0,010 

(0,056) (0,029) (0,049) (0,079) (0,052) (0,082) 

Trat. 
0,023 -0,029 -0,058 0,078 -0,154

**
 0,011 

(0,064) (0,036) (0,057) (0,141) (0,078) (0,147) 

Controles Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

N. Obs 114.671 116.142 112.820 11.247 11.308 10.799 

R
2
 0,095 0,134 0,127 0,189 0,286 0,275 

Nota1: 
*
 p-valor < 0,1; 

**
 p-valor < 0,5; 

***
 p-valor < 0,01. 

Nota2: desvios-padrão (corrigidos por cluster nas escolas) entre parênteses. 

 

 Os efeitos de tratamento estimados apontam para diferentes direções, como no caso 

dos demais insumos. No caso do projeto pedagógico, as estimativas apontam que as escolas 

de maneira geral passaram a ter menos projetos elaborados internamente em 2007 (efeito 

negativo da dummy de ano), mas nas escolas tratadas esta redução foi menor, resultado dado 

pelo valor positivo do coeficiente de tratamento. Este resultado, porém, não é estatisticamente 

significante a 10%. 

 Já para a existência de exames de seleção de alunos, percebe-se um efeito de 

tratamento negativo. A probabilidade de escolas tratadas terem exames para seleção dos 

alunos é 2,9 p.p. menor, para a amostra total, e 15,4 p.p. menor na amostra mais próxima do 

cutoff. No entanto, apenas no último caso é possível afirmar com ao menos 10% de 

significância que o efeito do tratamento seja diferente de zero. 

 Para estes insumos observa-se que os grupos não eram diferentes antes do tratamento e 

há, no caso da existência de projeto pedagógico elaborado pela equipe escolar, uma evolução 

temporal negativa. Isto significa que entre 2005 e 2007 aumentou a proporção de escolas que 

adotam modelos externos de projeto pedagógico, independente do grupo a que a escola 

pertence. 

 Quando adicionamos à análise os resultados para outros tamanhos de amostra, 

mostrados no anexo A, pode-se notar que consistentemente o efeito do tratamento estimado é 
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negativo para exames de seleção. Já para as aulas de reforço e projeto pedagógico, os efeitos 

são não significativos para todas as amostras. 

 Assim, quanto a insumos não ligados a estrutura física da escola parece que as escolas 

tratadas parecem ter uma seletividade menor de seus alunos que as não tratadas, o que deve 

indicar que a reação das escolas não ocorre via seleção dos melhores alunos. 

 Por fim, a análise dos resultados para diferentes redes de ensino revela uma reação 

maior das escolas privadas. É possível notar que entre as escolas privadas o efeito do 

tratamento é consistentemente negativo sobre exames de seleção. O mesmo não acontece com 

as públicas, para as quais não há impactos significantes sobre estes insumos em nenhuma das 

amostras avaliadas. 

 

7.1.2. Impacto sobre comportamento dos professores 

 

 Nesta seção estão reportados os resultados dos modelos de DID para as 10 questões 

relacionadas ao perfil pedagógico dos professores de Matemática e Português. Os modelos 

foram estimados como um sistema de SUR. As tabelas abaixo trazem as estimativas 

referentes a toda a amostra de escolas, enquanto que os resultados para as amostras menores 

são reportados apenas no apêndice. 
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Tabela 13 

Resultados do modelo de DID sobre o comportamento de professores de Matemática – escolas 

públicas e privadas – amostra total 

  
Autorizar 

procedimentos 

Lidar com 

problemas que 

exigem 

raciocínios 

mais 

complexos 

Discutir 

caminhos para 

as soluções 

Gravar as 

regras para 

obter as 

respostas 

certas de 

problemas 

Relacionando 

temas em 

jornais e/ou 

revistas com a 

Matemática 

Dummy grupo 
-0,037

***
 0,051

***
 -0,084

***
 -0,112

***
 0,106

***
 

(0,013) (0,017) (0,014) (0,018) (0,014) 

Dummy ano 
-0,059

***
 -0,041

**
 -0,075

***
 -0,097

***
 0,012 

(0,012) (0,016) (0,014) (0,017) (0,013) 

Trat. 
0,044

***
 -0,023 0,128

***
 0,088

***
 -0,098

***
 

(0,014) (0,019) (0,016) (0,019) (0,016) 

  

Interpretar 

resultados 

numéricos 

obtidos 

Lidar com 

situações 

familiares aos 

alunos 

Experimentar 

diferentes 

modos de 

resolver um 

problema 

Aprimorar a 

precisão e a 

velocidade de 

execução de 

cálculos 

Experimentar 

diferentes 

ações para 

resolver o 

problema 

Dummy grupo 
-0,090

***
 0,097

***
 -0,115

***
 -0,012 0,020 

(0,016) (0,018) (0,016) (0,018) (0,017) 

Dummy ano 
-0,028

*
 0,070

***
 -0,062

***
 -0,005 -0,067

***
 

(0,015) (0,017) (0,015) (0,017) (0,016) 

Trat. 
0,005 -0,103

***
 0,103

***
 -0,005 0,019 

(0,017) (0,020) (0,018) (0,020) (0,018) 

N. Obs 34.616         

Nota1: 
*
 p-valor < 0,1; 

**
 p-valor < 0,5; 

***
 p-valor < 0,01. 

Nota2: desvios-padrão entre parênteses. 

 

 De maneira geral, é possível resumir estes resultados como o tratamento da divulgação 

das notas tendo levado os professores de Matemática a desenvolverem com mais freqüência 

atividades com foco na resolução de problemas em detrimento de atividades ligadas mais a 

sua contextualização destes problemas (associação com situações da realidade etc.). 

 Esta conclusão pode ser notada pelo efeito positivo do tratamento sobre a freqüência 

de atividades que permitem aos alunos „automatizar e gravar procedimentos de resolução‟ e 

„discutir e experimentar diferentes formas de resolução‟, e pelo efeito negativo sobre 

atividades que „lidam com situações familiares aos alunos‟ e que „relacionam a Matemática a 

temas de jornais e revistas‟. Estes efeitos são os que se mostram mais robustos aos diferentes 

tamanhos de amostra. 



62 

 

 Nota-se que estas atividades associadas à resolução de exercícios eram menos 

freqüentes no grupo de tratamento em 2005 (efeito negativo do grupo) e pareciam estar 

tornando-se cada vez menos freqüentes para todos os grupos (efeito negativo do tempo), mas 

para o grupo tratado esta tendência temporal é revertida, isto é, estes professores têm 

desenvolvido mais este tipo de atividade. 

 Assim, apesar de o foco em resolução de exercícios ter se tornado um comportamento 

menos freqüente entre os professores de Matemática do Saeb entre 2005 e 2007, entre os 

professores de escolas tratadas esta redução foi menor. Por outro lado, atividades com foco 

em maior contextualização dos problemas matemáticos, que parecem estar sendo mais usadas 

por professores de maneira geral, não são desenvolvidas com tanta freqüência pelos 

professores tratados. 

 Isto deve levar a conclusão de que os professores de Matemática de escolas que 

participam da divulgação tem foco maior em treinar seus alunos em detrimento de associar os 

problemas matemáticos a situações mais práticas, ao contrário de uma tendência entre os 

professores em geral. 

 Entre as escolas privadas o efeito estimado sobre o comportamento dos professores 

tem a mesma direção de elevar o foco em técnicas de resolução de exercícios e de reduzir a 

sua contextualização. Para o grupo de escolas públicas, nota-se uma redução consistente na 

freqüência de atividades que „lidam com raciocínios mais complexos‟, enquanto que para as 

demais atividades os efeitos estimados não são robustos às amostras de diferentes tamanhos. 
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Tabela 14 

Resultados do modelo de DID sobre o comportamento de professores de Português – escolas 

públicas e privadas – amostra total 

  

Copiar textos 

do livro 

didático ou do 

quadro de giz 

Conversar 

sobre textos 

de jornais e 

revistas 

Fazer 

exercícios 

relacionados 

com textos de 

jornais e 

revistas 

Automatizar o 

uso de regras 

gramaticais 

Ler, discutir e 

escrever 

textos 

relacionados a 

projeto 

temático 

Dummy grupo 
-0,481

***
 -0,110

***
 -0,011 -0,208

***
 0,036 

(0,019) (0,031) (0,031) (0,031) (0,029) 

Dummy ano 
-0,172

***
 -0,098

***
 0,035 -0,105

***
 0,046 

(0,021) (0,034) (0,034) (0,034) (0,032) 

Trat. 
0,183

***
 0,125

***
 0,003 0,141

***
 -0,057

*
 

(0,022) (0,035) (0,035) (0,035) (0,033) 

 

Ler contos, 

poesias ou 

romances 

Conversar 

sobre contos, 

poesias ou 

romances 

Usar contos, 

poesias ou 

romances para 

exercitar 

aspectos da 

gramática 

Fixar os 

nomes de 

conceitos 

gramaticais e 

lingüísticos 

Discutir um 

texto, 

explorando as 

diferenças 

entre fatos e 

opiniões 

Dummy grupo 
0,055

*
 0,230

***
 0,168

***
 -0,229

***
 0,005 

(0,031) (0,031) (0,031) (0,030) (0,031) 

Dummy ano 
0,071

**
 0,196

***
 0,113

***
 -0,117

***
 -0,048 

(0,034) (0,034) (0,034) (0,033) (0,034) 

Trat. 
-0,063

*
 -0,186

***
 -0,086

**
 0,143

***
 0,017 

(0,035) (0,035) (0,035) (0,034) (0,035) 

N. Obs 23.913         

Nota1: 
*
 p-valor < 0,1; 

**
 p-valor < 0,5; 

***
 p-valor < 0,01. 

Nota2: desvios-padrão entre parênteses. 

 

 Os resultados para o comportamento de professores de Português também pode ser 

resumido em termos do seguinte padrão: o tratamento tem feito aumentar a freqüência de 

atividades com foco em regras e conceitos gramaticais e diminuir atividades com textos 

literários (crônicas, poesias, romances). Observa-se também maior freqüência de atividades 

em que usam textos de jornal, mas o impacto sobre este comportamento não é tão robusto 

quanto para os demais. 

 Assim como no caso dos professores de Matemática, estes efeitos vão contra uma 

tendência geral dos professores pesquisados pelo Saeb, isto é, segundo estas estimativas, o 

foco em regras gramaticais vem diminuindo de maneira geral, mas diminuindo menos para o 
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grupo tratado, enquanto o uso de textos literários vem se tornando mais freqüente, mas não 

tanto entre os docentes de escolas tratadas. 

 Para as escolas privadas os efeitos de maior foco em regras gramaticais aparecem de 

forma consistente entre as amostras, mas não em detrimento de menos atividades com foco 

em literatura, para as quais não se capta efeitos de tratamento significativos. 

 Já para as escolas públicas, efeitos positivos sobre gramática e negativos sobre 

literatura são encontrados apenas na amostra total, mas estas estimativas não permanecem nos 

demais cortes, o que mostra que os efeitos significativos não devam ser tão robustos. 

 Em suma, os resultados do efeito da divulgação das notas do ENEM sobre o 

comportamento dos professores em sala de aula apontam para um foco maior sobre atividades 

de resolução de exercício de Matemática e gramática em detrimento a atividades que 

desenvolvam a relação destes temas com a realidade. Estima-se ainda que esta reação esteja 

mais presente entre professores do ensino privado. 

 Estes resultados podem implicar que os docentes de escolas submetidas à divulgação 

das notas do ENEM estejam trabalhando mais para o treinamento de seus alunos (teaching for 

test), que para seguir os parâmetros curriculares do ensino médio, que requerem, entre outros 

aspectos, que os alunos aprendam a aplicar e contextualizar as linguagens e códigos 

fornecidos em Português e Matemática (SEMTEC, 2002a; 2002b). 

  

7.2. Regressão descontínua 

 

 Este capítulo traz os resultados das obtidos por regressão com descontinuidade. Os 

modelos estimados têm uma forma quadrática, com interações entre a dummy de tratamento e 

a variável de corte, sempre centrada no cutoff 10. O intervalo escolhido para ser apresentado 

neste capítulo é o de 5 alunos acima e abaixo do corte, ou seja, para escolas com 5 a 15 

concluintes prestando ENEM 2005. 
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Gráfico 5 – Resultados gráficos de regressão com descontinuidade (insumos de infra-

estrutura). 
Fonte: Censo Escolar 2007. 

  

 Um primeiro ponto a ser destacado a partir destes gráficos é sobre o comportamento 

da função de regressão antes e depois do corte. Em todos estes casos percebe-se uma mudança 

de concavidade a partir a descontinuidade. Isto deve demonstrar que, ao menos nas 

estimativas pontuais, tratados e controles tem comportamentos diferentes. 

 No entanto, os intervalos de confiança de 90% destas curvas (representados pelas 

linhas tracejadas em cinza) revelam que em regiões próximas ao cutoff esta mudança de 

comportamento não é significante. Estatisticamente, é possível atribuir este fato a uma 

característica já ressaltada nas estatísticas descritivas: a de que os valores médios das 

variáveis de resultado (pontos em preto) são muito erráticos. 

 Assim esta mudança de concavidade retratada pelas estimativas não refletem 

diferenças de fato no comportamento das escolas acima e abaixo do cutoff, mas meramente 

um salto casual no valor médio das variáveis. 
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Gráfico 6 – Resultados gráficos de regressão com descontinuidade (outros insumos). 
Fonte: Censo Escolar 2007. 

 

 Esta figura mostra que o comportamento da variável tamanho médio das turmas tem 

comportamento menos errático (não há mudança aparente de concavidade na curva), mas a 

conclusão não muda. Não há evidência estatística de que as escolas tratadas se diferenciem 

em termos de tamanho de turmas em torno do ponto de corte do tratamento. Conclusão 

semelhante pode ser atribuída ao gráfico de razão professor/aluno. 

 A próxima tabela traz as estimativas da equação (8), reforçando as conclusões obtidas 

graficamente ao quantificar as estimativas pontuais e os intervalos de confiança. 
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Tabela 15 

Resultados do modelo de RDD para resultados de insumos – amostra [5,14] – escolas públicas e 

privadas 

  Lab. Info. Lab. Ciên. Biblio. Internet 
Tam. 

Turmas 

Razão 

prof/aluno 

Trat. 
-0,012 0,041 0,016 0,044 0,337 0,020 

(0,058) (0,060) (0,050) (0,056) (1,217) (0,023) 

Var. corte 
0,001 -0,026 -0,001 -0,037 0,332 -0,023 

(0,042) (0,043) (0,036) (0,041) (0,893) (0,021) 

(Var. corte)
2
 

-0,001 -0,004 -0,000 -0,008 -0,038 -0,001 

(0,007) (0,007) (0,006) (0,007) (0,151) (0,003) 

Trat.
*
(Var. corte) 

-0,007 0,037 -0,004 0,035 0,122 0,024 

(0,047) (0,049) (0,040) (0,045) (0,998) (0,021) 

Trat.
*
(Var. corte)

2
 

0,004 0,004 0,003 0,011 0,033 -0,000 

(0,008) (0,008) (0,007) (0,008) (0,173) (0,003) 

Constante 
0,690

***
 0,333

***
 0,800

***
 0,714

***
 26,167

***
 0,118

***
 

(0,054) (0,055) (0,046) (0,052) (1,119) (0,023) 

N. Obs. 3.685 3.685 3.685 3.544 3.685 3.685 

R
2
 0,001 0,002 0,002 0,005 0,024 0,016 

Nota1: 
*
 p-valor < 0,1; 

**
 p-valor < 0,5; 

***
 p-valor < 0,01. 

Nota2: desvios-padrão entre parênteses. 

 

 Nota-se que em todos os casos, exceto para laboratórios de informática, as estimativas 

pontuais dos efeitos de tratamento local (variável Trat.) são positivas. Porém, confirmando os 

mostram os gráficos, não podem ser consideradas diferentes de zero com nível de 

significância de 10%. No anexo encontram-se as estimativas para escolas públicas e privadas 

e para um intervalo maior em torno do cutoff, de mais ou menos 10 alunos. 

 Tanto para escolas públicas quanto para privadas não é possível identificar impactos 

significativos sobre nenhum destes insumos para amostras de 5 a 14 concluintes prestando 

ENEM. Porém, para um intervalo maior de mais ou menos 10 alunos, estima-se que o 

tratamento faca elevar a razão professor/aluno em 0,04 para todas as escolas e em 0,07 para as 

escolas privadas
18

. O mesmo resultado não foi encontrado para o grupo de escolas públicas. 

 Estes resultados, no entanto, não se mostram robustos a vizinhança mais próximas ao 

cutoff, isto é, a medida que as escolas tornam-se mais próximas a significância dos resultados 

desaparece. 

 Assim, os resultados usando desenho de regressão descontínua sobre os insumos 

escolares apontam em direção parecida com o exercício via DID, isto é, a divulgação das 

notas do ENEM não parece ter afetado a quantidade de insumos nas escolas tratadas. 

  

                                                           
18

 Resultados significativos a 5%. 
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8. Conclusões 

 

 Este trabalho propõe investigar a relação entre exames curriculares e resultados 

educacionais a partir do caso brasileiro, representado pelo Exame Nacional do Ensino Médio, 

e utilizado técnicas de estimação mais acuradas que as encontradas nesta literatura. 

 A teoria econômica prevê que exames curriculares com as características do ENEM, 

em especial a qualidade de gerar conseqüências diretas sobre os alunos, deve servir como 

mecanismo de incentivo a melhoria do aprendizado por diversos canais. 

 Do lado dos estudantes, os exames curriculares afetariam positivamente o esforço e a 

motivação ao estudo devido às conseqüências que o bom desempenho no exame pode lhes 

trazer. Pelo lado de professores e gestores escolares, estes exames devem levá-los a melhorar 

a qualidade do ensino oferecido pela pressão exercida por pais e estudantes, uma vez que o 

desempenho das escolas nestes exames passa a ter maior visibilidade e ser mais importante 

para o futuro dos alunos. 

 O canal da pressão dos alunos via visibilidade dos resultados escolares é o alvo deste 

trabalho, que explora o fato de o Ministério da Educação ter iniciado em 2006 a divulgação ao 

público das notas médias do ENEM por escola. 

 Para tanto, lançou-se mão de métodos econométricos de avaliação de programas 

baseados em controle de não observáveis. Mais especificamente, foram usados os métodos de 

diferenças em diferenças – explorando a existência de informações antes e depois do início da 

divulgação – e de regressão com descontinuidade – que explora a existência de um corte bem 

definido para participação na divulgação. 

 Foram analisados impactos sobre a proficiência dos alunos do ensino médio no Saeb, 

bem como a presença de insumos escolares, como medida da reação dos gestores escolares, e 

sobre o comportamento dos professores de Matemática e Língua Portuguesa, medido pelas 

atividades desenvolvidas em sala. 

 Os resultados de diferenças em diferenças para proficiência mostram que a divulgação 

dos resultados do ENEM parece ter aumentado a proficiência apenas em Português, resultado 

que não prevalece quando se usam diferentes amostras de escolas. 

 O mesmo método aponta para impactos também pouco robustos para insumos 

escolares. Em alguns casos a divulgação mostra-se positivamente associada à existência de 

computadores com acesso à internet nas escolas, porém a significância não persiste para 

diferentes cortes amostrais. 
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 Quanto ao comportamento dos professores, esse primeiro exercício revela que a 

divulgação dos resultados pode estar levando-os a terem maior foco na resolução de 

problemas (no caso da Matemática) e em fixação de regras gramaticais (no caso de Língua 

Portuguesa). Estima-se também que esta reação seja mais presente entre professores do ensino 

privado. Este resultado, no entanto, deve ser visto com cautela, uma vez que o método de 

diferenças em diferenças pode estar apenas captando diferenças de tendências entre 

professores que já se comportavam de maneira diferente. 

 Já o segundo exercício (regressão descontínua), que foi aplicado apenas para os 

insumos escolares, aponta também para resultados não significativos da divulgação sobre a 

presença de itens de infra-estrutura da escola. 

 Assim, conclui-se de maneira geral que a publicação dos resultados ENEM por escola 

não parece ter afetado diretamente o desempenho dos estudantes de ensino médio em 

Matemática e Português, tampouco a alocação dos recursos nas escolas, cujos níveis de 

insumos não parecem ter sido afetados. Este último resultado foi confirmado pelos dois 

métodos utilizados. 

 Algumas hipóteses sobre estes resultados nulos podem ser levantadas. Pode-se 

argumentar que o ENEM não tenha importância tão relevante na vida escolar do estudante do 

ensino médio, o que é pouco razoável pelos argumentos já apresentados ao longo do texto.  

 É possível, no entanto, supor que a divulgação dos resultados, em especial, ainda não 

tenha ganhado importância suficiente para ser um instrumento de mobilização de pais e 

alunos, como se prevê teoricamente. Neste caso, uma possível explicação para os resultados 

não significativos seria o prazo muito curto usado para estimação dos efeitos, principalmente 

quando se procura avaliar impactos sobre a infra-estrutura escolar. 

 Outra possível razão associada aos efeitos nulos desta política é o fato de que escolas 

mais próximas ao corte não devam mesmo ser as mais afetadas, uma vez que são 

necessariamente escolas pequenas e que não devem sofrer pressão suficiente de pais e alunos. 

 Mesmo assim, ressalta-se que os resultados apresentados aqui não apontam para 

impactos nulos do ENEM sobre resultados educacionais no Brasil, mas apenas para o efeito 

nulo da forma de divulgação de seus resultados de curto prazo. 

 Isto porque se sabe que há outros canais pelos quais este exame pode afetar os agentes 

envolvidos com o ensino básico e, além do mais, é possível que este mesmo canal de atuação, 

via divulgação dos resultados, passe a ganhar maior importância ao longo do tempo. Deste 

modo, acredita-se haver muito espaço para se investigar outras influências que o ENEM possa 

ter sobre o ensino básico, enquanto exame curricular de grande abrangência.
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Apêndice A – Descrição das variáveis 

 

Tabela 1 – Dicionário de variáveis independentes 

 

Nome Descrição 

menino Dummy = 1, se aluno do sexo masculino 

branco Dummy = 1, se aluno branco 

atrasado Dummy = 1, se aluno não está na idade correta 

trabalha Dummy = 1, se aluno trabalha 

tv Dummy = 1, se família possui ao menos uma TV 

carro Dummy = 1, se família possui ao menos um carro 

gel Dummy = 1, se família possui geladeira 

pc_net Dummy = 1, se família possui computador com internet 

mae Dummy = 1, se aluno mora com a mãe 

pai Dummy = 1, se aluno mora com o pai 

educ_pais_0 Dummy = 1, se pais analfabetos 

educ_pais_1 Dummy = 1, se pais com EF incompleto ou completo 

educ_pais_2 Dummy = 1, se pais com EM incompleto ou completo 

educ_pais_3 Dummy = 1, se pais com ES incompleto ou completo 

mulher_prof Dummy = 1, se docente do sexo feminino 

idade_prof_med Dummy = 1, se idade do professor abaixo da idade mediana nacional 

branco_prof Dummy = 1, se docente branco 

sal_prof_med 
Dummy = 1, se salário do professor abaixo do salário mediano 

nacional 

educ_prof_sup Dummy = 1, se professor tem ensino superior 

expr_prof_med 
Dummy = 1, se experiência do professor abaixo da experiência 

mediana nacional 

branco_dir Dummy = 1, se diretor branco 

sal_dir_med Dummy = 1, se salário do diretor abaixo do salário mediano nacional 

educ_dir_sup Dummy = 1, se diretor tem ensino superior 

expr_dir_med 
Dummy = 1, se experiência do diretor abaixo da experiência mediana 

nacional 

tam_em Número de matrículas no ensino médio (dados do Censo Escolar) 

var_corte 
Variável de corte (= número de concluintes prestando ENEM 2005 

menos 10) 

d 
Dummy de grupo (= 1, se escola tem ao menos 10 concluintes 

prestando ENEM 2005) 

d_07 Dummy de tempo (= 1, se ano de 2007) 

T Dummy de tratamento (interação entre tempo e grupo) 

var_corte_T Interação entre variável de corte e dummy de tratamento 

var_corte2 Dummy de tratamento ao quadrado 

var_corte2_T Interação entre variável de corte e dummy de tratamento ao quadrado 
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Tabela 2 – Dicionário de variáveis independentes 

 

Nome Descrição 

 

Professores desenvolvem, semanalmente, atividades que possibilitam 

aos alunos da turma: 

ativ_mat_1 Fazer exercícios para autorizar procedimentos 

ativ_mat_2 
Lidar com problemas que exigem raciocínios diferentes e mais 

complexos que a maioria dos  exemplos usuais. 

ativ_mat_3 Falar sobre soluções discutindo os caminhos usados para encontrá-las 

ativ_mat_4 
Gravar as regras que permitem obter as respostas certas dos cálculos e 

problemas. 

ativ_mat_5 
Lidar com temas que aparecem em jornais e/ou revistas, discutindo a 

relação dos temas com a Matemática. 

ativ_mat_6 
Interpretar resultados numéricos obtidos para dar uma resposta 

adequada ao problema. 

ativ_mat_7 
Lidar com situações que lhes sejam familiares e que apresentem temas 

do interesse deles. 

ativ_mat_8 
Experimentar diferentes modos de resolver um problema ou de efetuar 

um cálculo. 

ativ_mat_9 Aprimorar a precisão e a velocidade de execução de cálculos. 

ativ_mat_10 
Experimentar diferentes ações (coletar informações, recortar, analisar, 

explorar, discutir, manipular etc.) para resolver o problema. 

ativ_lp_1 
Copiar textos extensos do livro didático ou do quadro de giz (quadro 

negro ou lousa). 

ativ_lp_2 Conversar sobre textos de jornais e revistas. 

ativ_lp_3 
Fazer exercícios sobre gramática relacionados com textos de jornais e 

ou revistas. 

ativ_lp_4 Automatizar o uso de regras gramaticais. 

ativ_lp_5 
Ler, discutir com colegas e escrever textos relacionados com o 

desenvolvimento de projeto temático. 

ativ_lp_6 Ler contos, crônicas, poesias ou romances. 

ativ_lp_7 Conversar sobre contos, crônicas, poesias ou romances. 

ativ_lp_8 
Usar contos, crônicas, poesias ou romances para exercitar aspectos da 

gramática. 

ativ_lp_9 Fixar os nomes de conceitos gramaticais e lingüísticos. 

ativ_lp_10 Discutir um texto, explorando as diferenças entre fatos e opiniões. 
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Anexo A – Resultados completos de diferenças em diferenças 

 

Tabela A.01 – Resultados completos de DID sobre proficiência – amostra total – escolas públicas e 

privadas 

 

Proficiência 

Matemática 

Proficiência 

Português 

 

Proficiência 

Matemática 

Proficiência 

Português 

menino 
17.775*** -6.452*** 

sal_prof_med 
-9.243*** -6.051*** 

(0.601) (0.547) (1.316) (1.009) 

branco 
6.736*** 4.572*** 

educ_prof_sup 
-5.034* 1.693 

(0.700) (0.599) (2.797) (2.128) 

atrasado 
-29.177*** -26.572*** 

expr_prof_med 
-5.952*** -1.017 

(0.948) (0.831) (1.561) (1.107) 

trabalha 
-12.797*** -13.009*** 

branco_dir 
4.404*** 3.855*** 

(0.814) (0.736) (1.416) (1.080) 

tv 
7.287*** 5.615*** 

sal_dir_med 
-3.739*** -3.772*** 

(2.211) (1.900) (1.351) (1.049) 

carro 
6.160*** 1.300* 

educ_dir_sup 
0.236 1.367 

(0.810) (0.734) (2.623) (2.034) 

gel 
7.141*** 5.278*** 

expr_dir_med 
-6.030*** -6.071*** 

(1.854) (1.747) (1.334) (1.033) 

pc_net 
14.098*** 11.613*** 

tam_em 
-0.020*** -0.014*** 

(0.904) (0.750) (0.003) (0.002) 

mae 
2.532** 2.344** 

var_corte 
0.109*** 0.091*** 

(1.259) (1.110) (0.030) (0.023) 

pai 
-1.513 -2.807*** 

var_corte_T 
-0.015 -0.013 

(0.926) (0.808) (0.033) (0.025) 

educ_pais_0 
-4.026* -12.053*** 

var_corte2 
0.000 -0.000 

(2.243) (2.165) (0.000) (0.000) 

educ_pais_1 
-4.189** -7.613*** 

var_corte2_T 
0.000 0.000 

(1.674) (1.533) (0.000) (0.000) 

educ_pais_2 
4.399*** 3.095** 

d 
1.819 -3.016 

(1.677) (1.542) (2.938) (2.579) 

educ_pais_3 
19.060*** 14.172*** 

d_07 
-1.915 -0.992 

(1.739) (1.557) (2.983) (2.716) 

mulher_prof 
-2.898** -3.193*** 

T 
5.463 6.443** 

(1.307) (1.107) (3.405) (3.013) 

idade_prof_med 
2.646 1.597 

Constante 
263.450*** 268.440*** 

(1.624) (1.095) (6.890) (5.494) 

branco_prof 
4.571*** 2.020* N. Obs. 35,624 35,568 

(1.294) (1.031) R2 0.340 0.290 

Nota1:  *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. Nota2: modelos incluem dummies de UF. 
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Tabela A.02 – Resultados completos de DID sobre insumos escolares – amostra total – escolas públicas e 

privadas 

 

Projeto 

Pedag. 

Prova de 

seleção 

Aulas de 

reforço 
Biblioteca Lab. Info. Lab. Cien. Internet 

branco_dir 
0.041* 0.001 0.065*** 0.016 0.051** 0.093*** 0.066*** 

(0.025) (0.016) (0.024) (0.017) (0.022) (0.025) (0.018) 

sal_dir_med 
0.000 -0.046*** -0.097*** -0.039** -0.107*** -0.084*** -0.077*** 

(0.025) (0.016) (0.023) (0.017) (0.021) (0.026) (0.017) 

educ_dir_sup 
-0.004 0.010 -0.008 -0.062** 0.001 0.000 0.022 

(0.044) (0.030) (0.041) (0.027) (0.040) (0.043) (0.033) 

expr_dir_med 
-0.080*** -0.030** -0.118*** -0.028* -0.056*** -0.078*** -0.090*** 

(0.024) (0.014) (0.022) (0.015) (0.020) (0.023) (0.017) 

tam_em 
-0.000 -0.000** -0.000*** -0.000 -0.000 0.000 -0.000*** 

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

var_corte 
0.000 0.000 0.001 0.000 0.001** 0.001*** 0.001*** 

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

var_corte_T 
-0.001* -0.000 -0.000 0.001** -0.000 -0.000 0.001* 

(0.001) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

var_corte2 
-0.000 0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000** -0.000 

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

var_corte2_T 
0.000 0.000 0.000 -0.000* -0.000 -0.000 -0.000 

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

d 
0.033 0.080*** 0.042 0.016 -0.052 0.044 -0.013 

(0.051) (0.030) (0.047) (0.047) (0.051) (0.053) (0.046) 

d_07 
-0.194*** 0.032 0.008 0.055 0.123** -0.012 -0.022 

(0.056) (0.029) (0.049) (0.046) (0.051) (0.050) (0.050) 

T 
0.023 -0.029 -0.058 0.001 0.044 0.040 0.052 

(0.064) (0.036) (0.057) (0.052) (0.059) (0.058) (0.055) 

Constante 
0.692*** -0.044 0.973*** 0.991*** 0.632*** 0.110 0.654*** 

(0.111) (0.037) (0.074) (0.060) (0.102) (0.105) (0.120) 

N. Obs. 114,671 116,142 112,820 118,373 118,373 118,373 114,745 

R2 0.095 0.134 0.127 0.092 0.116 0.166 0.139 

Nota1:  *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. Nota2: modelos incluem dummies de UF. 
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Tabela A.03 – Resultados completos de DID sobre proficiência – amostra [0,10] – escolas públicas e 

privadas 

  
Proficiência 

Matemática 

Proficiência 

Português 
  

Proficiência 

Matemática 

Proficiência 

Português 

menino 
17.165*** -7.877*** 

sal_prof_med 
-5.667** -3.030 

(1.139) (1.033) (2.241) (1.879) 

branco 
6.290*** 5.123*** 

educ_prof_sup 
-9.528** 6.879* 

(1.211) (1.081) (4.019) (4.005) 

atrasado 
-32.438*** -28.871*** 

expr_prof_med 
-6.350** -0.726 

(1.520) (1.479) (2.507) (2.054) 

trabalha 
-11.921*** -12.532*** 

branco_dir 
6.318*** 4.398** 

(1.497) (1.346) (2.233) (1.833) 

tv 
10.381** 5.022 

sal_dir_med 
-4.050* -5.521*** 

(4.061) (4.329) (2.093) (1.744) 

carro 
5.167*** 0.708 

educ_dir_sup 
-6.232 -2.663 

(1.574) (1.558) (4.100) (3.369) 

gel 
7.773** 6.077* 

expr_dir_med 
-7.017*** -6.030*** 

(3.539) (3.685) (1.995) (1.704) 

pc_net 
10.033*** 9.102*** 

tam_em 
-0.020** -0.028*** 

(1.502) (1.393) (0.009) (0.008) 

mae 
2.138 1.997 

var_corte 
1.270*** 0.483 

(2.711) (2.338) (0.478) (0.386) 

pai 
0.505 -4.341** 

var_corte_T 
-0.080 1.840 

(1.924) (1.701) (1.730) (1.328) 

educ_pais_0 
-4.736 -9.215** 

var_corte2 
0.059 0.027 

(4.717) (4.399) (0.047) (0.038) 

educ_pais_1 
-6.983* -4.747 

var_corte2_T 
-0.104 -0.143 

(4.022) (3.693) (0.170) (0.136) 

educ_pais_2 
4.323 5.773 

d 
-8.553 -5.979 

(3.993) (3.659) (5.317) (4.469) 

educ_pais_3 
13.287*** 13.284*** 

d_07 
-1.042 -0.606 

(3.925) (3.591) (3.225) (2.915) 

mulher_prof 
-2.034 -2.700 

T 
6.918 1.223 

(2.278) (1.791) (5.515) (4.728) 

idade_prof_med 
-0.472 -1.397 

Constante 
287.542*** 284.017*** 

(2.522) (2.067) (9.801) (11.171) 

branco_prof 
3.972** 2.692 N. Obs. 9,943 9,734 

(1.971) (1.875) R2 0.300 0.272 

Nota1:  *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. Nota2: modelos incluem dummies de UF. 
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Tabela A.04 – Resultados completos de DID sobre insumos escolares – amostra [0,10] – escolas públicas e 

privadas 

  
Projeto 

Pedag. 

 Prova de 

seleção 

Aulas de 

reforço 
Biblioteca Lab. Info. Lab. Cien. Internet 

branco_dir 
0.136*** -0.003 0.079** -0.030 0.040 0.099** 0.064* 

(0.040) (0.023) (0.038) (0.031) (0.039) (0.042) (0.032) 

sal_dir_med 
0.012 -0.033 -0.070* -0.056** -0.146*** -0.087** -0.046 

(0.039) (0.020) (0.038) (0.027) (0.036) (0.040) (0.029) 

educ_dir_sup 
0.032 0.029 0.014 -0.093** -0.067 -0.002 0.054 

(0.074) (0.034) (0.064) (0.042) (0.062) (0.065) (0.058) 

expr_dir_med 
-0.076* -0.024 -0.136*** -0.075*** -0.072** 0.002 -0.078** 

(0.041) (0.019) (0.037) (0.029) (0.035) (0.039) (0.031) 

tam_em 
-0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 0.000 -0.000 

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

var_corte 
-0.006 -0.004 -0.006 0.007 0.007 0.010 0.006 

(0.008) (0.004) (0.007) (0.006) (0.008) (0.008) (0.006) 

var_corte_T 
-0.034 0.031* 0.001 0.003 0.014 -0.006 0.020 

(0.034) (0.016) (0.034) (0.023) (0.033) (0.035) (0.024) 

var_corte2 
0.001 -0.001** 0.001* -0.001* 0.000 0.001 0.000 

(0.001) (0.000) (0.001) (0.001) (0.001) (0.001) (0.001) 

var_corte2_T 
0.004 -0.001 -0.001 0.001 -0.000 0.000 -0.003 

(0.003) (0.002) (0.003) (0.002) (0.003) (0.003) (0.002) 

d 
0.090 0.113* 0.095 -0.085 -0.051 -0.079 -0.046 

(0.096) (0.060) (0.086) (0.074) (0.098) (0.095) (0.077) 

d_07 
-0.199*** 0.034 0.007 0.046 0.134*** -0.001 -0.025 

(0.054) (0.030) (0.048) (0.042) (0.051) (0.050) (0.050) 

T 
0.093 -0.154*** -0.035 0.014 -0.090 0.068 0.052 

(0.101) (0.055) (0.099) (0.083) (0.107) (0.101) (0.083) 

Constante 
0.189 -0.046 0.965*** 1.191*** 0.753*** 0.318 0.928*** 

(0.157) (0.052) (0.139) (0.068) (0.217) (0.228) (0.097) 

N. Obs. 31,534 31,835 30,573 32,218 32,218 32,218 31,014 

R2 0.096 0.148 0.163 0.146 0.138 0.193 0.144 

Nota1:  *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. Nota2: modelos incluem dummies de UF. 
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Tabela A.05 – Resultados completos de DID sobre proficiência – amostra [5,14] – escolas públicas e 

privadas 

  
Proficiência 

Matemática 

Proficiência 

Português 
  

Proficiência 

Matemática 

Proficiência 

Português 

menino 
17.093*** -6.862*** 

sal_prof_med 
-6.697*** -0.653 

(1.512) (1.360) (2.337) (2.362) 

branco 
6.481*** 5.399*** 

educ_prof_sup 
-6.238 5.852 

(1.677) (1.414) (5.234) (5.876) 

atrasado 
-33.341*** -29.067*** 

expr_prof_med 
-4.295 0.110 

(2.141) (1.902) (3.226) (2.807) 

trabalha 
-12.945*** -12.487*** 

branco_dir 
10.204*** 8.702*** 

(2.004) (1.850) (2.946) (2.492) 

tv 
16.986*** 9.177 

sal_dir_med 
-6.593** -7.503*** 

(4.999) (6.237) (2.859) (2.339) 

carro 
2.252 -0.798 

educ_dir_sup 
2.252 -0.680 

(2.068) (1.925) (4.480) (4.122) 

gel 
8.496 5.961 

expr_dir_med 
-7.888*** -6.295*** 

(5.207) (5.102) (2.592) (2.253) 

pc_net 
8.116*** 8.236*** 

tam_em 
-0.036*** -0.041*** 

(2.019) (1.786) (0.011) (0.010) 

mae 
0.136 0.384 

var_corte 
0.644 0.471 

(3.888) (3.256) (1.023) (0.862) 

pai 
0.814 -5.421** 

var_corte_T 
1.173 4.445 

(2.466) (2.178) (3.695) (3.220) 

educ_pais_0 
-4.769 -3.193 

var_corte2 
-0.090 0.022 

(6.396) (6.341) (0.165) (0.140) 

educ_pais_1 
-7.285 -2.943 

var_corte2_T 
-0.008 -0.614 

(4.972) (5.035) (0.719) (0.652) 

educ_pais_2 
1.903 8.493* 

d 
-4.496 -6.680 

(5.046) (5.024) (6.671) (5.572) 

educ_pais_3 
12.272** 14.855*** 

d_07 
1.543 -1.206 

(4.854) (4.894) (3.882) (3.518) 

mulher_prof 
-2.642 -2.708 

T 
1.250 -0.605 

(3.120) (2.224) (6.274) (5.301) 

idade_prof_med 
-1.711 -7.870*** 

Constante 
269.748*** 289.351*** 

(3.383) (2.880) (10.745) (12.070) 

branco_prof 
6.111** 3.932* N. Obs. 5,655 5,550 

(2.591) (2.235) R2 0.313 0.286 

Nota1:  *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. Nota2: modelos incluem dummies de UF. 
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Tabela A.06 – Resultados completos de DID sobre insumos escolares – amostra [5,14] – escolas públicas e 

privadas 

  
Projeto 

Pedag. 

 Prova de 

seleção 

Aulas de 

reforço 
Biblioteca Lab. Info. Lab. Cien. Internet 

branco_dir 
0.197*** -0.009 0.090* -0.026 0.039 0.151*** 0.075* 

(0.054) (0.032) (0.053) (0.037) (0.053) (0.055) (0.045) 

sal_dir_med 
-0.046 -0.039 -0.063 -0.034 -0.117** -0.098* -0.020 

(0.053) (0.031) (0.051) (0.039) (0.049) (0.053) (0.038) 

educ_dir_sup 
0.100 0.063 0.062 -0.156*** -0.110 0.026 -0.054 

(0.097) (0.048) (0.086) (0.032) (0.077) (0.078) (0.054) 

expr_dir_med 
-0.026 -0.038 -0.073 -0.044 -0.052 0.009 -0.023 

(0.053) (0.026) (0.050) (0.037) (0.048) (0.054) (0.040) 

tam_em 
-0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

var_corte 
-0.015 -0.009 -0.024 0.006 0.021 0.020 0.021 

(0.019) (0.012) (0.019) (0.016) (0.018) (0.019) (0.015) 

var_corte_T 
-0.063 0.007 0.085 0.017 0.002 0.144* -0.011 

(0.082) (0.045) (0.078) (0.057) (0.079) (0.082) (0.060) 

var_corte2 
-0.008*** -0.000 0.001 -0.003 0.002 0.002 0.001 

(0.003) (0.002) (0.003) (0.003) (0.003) (0.003) (0.003) 

var_corte2_T 
0.019 0.007 -0.015 0.003 0.001 -0.034** -0.000 

(0.016) (0.010) (0.015) (0.010) (0.014) (0.015) (0.011) 

d 
0.030 0.154* 0.124 -0.152 -0.129 -0.162 -0.180* 

(0.121) (0.085) (0.112) (0.096) (0.131) (0.124) (0.102) 

d_07 
-0.306*** 0.063 -0.030 -0.021 0.116* -0.032 -0.083 

(0.064) (0.048) (0.059) (0.048) (0.067) (0.059) (0.061) 

T 
0.140 -0.181** -0.048 0.062 -0.039 0.062 0.185* 

(0.121) (0.071) (0.124) (0.099) (0.137) (0.123) (0.101) 

Constante 
0.395** -0.106 0.687*** 1.328*** 0.867*** 0.849*** 1.101*** 

(0.188) (0.098) (0.256) (0.089) (0.213) (0.222) (0.108) 

N. Obs. 17,721 17,893 17,183 18,063 18,063 18,063 17,553 

R2 0.167 0.195 0.173 0.146 0.146 0.227 0.167 

Nota1:  *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. Nota2: modelos incluem dummies de UF. 
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Tabela A.07 – Resultados completos de DID sobre proficiência – amostra [7,12] – escolas públicas e 

privadas 

  
Proficiência 

Matemática 

Proficiência 

Português 
  

Proficiência 

Matemática 

Proficiência 

Português 

menino 
17.182*** -7.496*** 

sal_prof_med 
-6.802** -2.256 

(1.880) (1.728) (3.186) (2.890) 

branco 
6.193*** 8.317*** 

educ_prof_sup 
-5.794 -7.703 

(2.137) (1.651) (6.046) (6.094) 

atrasado 
-33.961*** -30.028*** 

expr_prof_med 
-5.032 -0.589 

(2.842) (2.319) (4.027) (3.567) 

trabalha 
-12.582*** -11.838*** 

branco_dir 
7.688** 7.401*** 

(2.391) (2.399) (3.271) (2.786) 

tv 
20.198*** 10.992 

sal_dir_med 
-8.149** -6.745** 

(6.209) (7.513) (3.486) (2.770) 

carro 
2.761 0.112 

educ_dir_sup 
-0.140 -1.524 

(2.755) (2.589) (5.636) (5.166) 

gel 
6.180 7.205 

expr_dir_med 
-9.201*** -7.387** 

(5.251) (5.999) (3.310) (3.005) 

pc_net 
6.759*** 7.661*** 

tam_em 
-0.030** -0.039*** 

(2.602) (2.247) (0.012) (0.012) 

mae 
-4.541 0.479 

var_corte 
3.278 1.733 

(4.799) (3.990) (2.385) (1.895) 

pai 
-2.222 -4.117 

var_corte_T 
3.344 2.737 

(3.144) (2.715) (6.951) (6.377) 

educ_pais_0 
6.968 0.848 

var_corte2 
0.829 0.243 

(8.331) (7.605) (0.621) (0.498) 

educ_pais_1 
3.531 0.327 

var_corte2_T 
-2.403 -0.953 

(6.840) (6.533) (2.203) (2.124) 

educ_pais_2 
12.024* 8.673 

d 
-10.095 -10.920 

(7.077) (6.636) (9.479) (7.671) 

educ_pais_3 
22.055*** 15.718** 

d_07 
2.345 -2.856 

(6.876) (6.514) (5.197) (4.179) 

mulher_prof 
-4.702 -4.571 

T 
3.568 2.612 

(3.484) (2.780) (7.536) (6.480) 

idade_prof_med 
-3.637 -8.672*** 

Constante 
289.382*** 308.046*** 

(4.253) (3.168) (17.118) (15.580) 

branco_prof 
5.929* 5.431* N. Obs. 3,537 3,479 

(3.256) (2.866) R2 0.332 0.327 

Nota1:  *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. Nota2: modelos incluem dummies de UF. 
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Tabela A.08 – Resultados completos de DID sobre insumos escolares – amostra [7,12] – escolas públicas e 

privadas 

  
Projeto 

Pedag. 

 Prova de 

seleção 

Aulas de 

reforço 
Biblioteca Lab. Info. Lab. Cien. Internet 

branco_dir 
0.141** 0.016 0.122** -0.070 -0.022 0.125* 0.055 

(0.065) (0.030) (0.061) (0.043) (0.069) (0.064) (0.053) 

sal_dir_med 
-0.119* -0.072** -0.106* -0.009 -0.096 -0.029 -0.043 

(0.065) (0.034) (0.062) (0.058) (0.065) (0.065) (0.042) 

educ_dir_sup 
0.002 0.010 -0.003 -0.176*** -0.133 -0.103 -0.013 

(0.144) (0.076) (0.119) (0.051) (0.112) (0.091) (0.079) 

expr_dir_med 
0.052 -0.005 -0.109* -0.048 -0.126** -0.038 -0.003 

(0.065) (0.027) (0.060) (0.047) (0.063) (0.064) (0.050) 

tam_em 
0.000 -0.000 -0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

var_corte 
-0.005 0.025 0.030 0.024 0.075* 0.132*** 0.077*** 

(0.040) (0.024) (0.033) (0.028) (0.039) (0.035) (0.030) 

var_corte_T 
0.110 0.033 -0.070 0.195* -0.026 -0.084 0.084 

(0.146) (0.070) (0.148) (0.106) (0.144) (0.145) (0.111) 

var_corte2 
-0.015 -0.009 -0.012 0.003 0.011 -0.008 0.004 

(0.011) (0.006) (0.010) (0.007) (0.011) (0.010) (0.008) 

var_corte2_T 
-0.050 -0.002 0.022 -0.074** -0.011 0.021 -0.057 

(0.044) (0.023) (0.045) (0.032) (0.043) (0.044) (0.035) 

d 
-0.017 0.016 -0.023 -0.183 -0.301* -0.494*** -0.268** 

(0.151) (0.099) (0.140) (0.116) (0.177) (0.149) (0.124) 

d_07 
-0.293*** 0.013 -0.010 0.018 0.096 -0.052 -0.003 

(0.079) (0.052) (0.082) (0.064) (0.086) (0.081) (0.077) 

T 
0.078 -0.154** 0.011 0.023 0.056 0.196 0.137 

(0.141) (0.078) (0.147) (0.112) (0.159) (0.141) (0.123) 

Constante 
1.266*** 0.118 0.866*** 1.276*** 1.184*** 1.503*** 1.159*** 

(0.250) (0.116) (0.334) (0.124) (0.246) (0.190) (0.166) 

N. Obs. 11,247 11,308 10,799 11,370 11,370 11,370 11,050 

R2 0.189 0.286 0.275 0.226 0.175 0.263 0.219 

Nota1:  *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. Nota2: modelos incluem dummies de UF. 
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Tabela A.09.1 – Resultados completos de DID sobre o comportamento de professores de 

Matemática – amostra total – escolas públicas e privadas 

  ativ_mat_1 ativ_mat_2 ativ_mat_3 ativ_mat_4 ativ_mat_5 

menino 
0.004 -0.003 -0.001 -0.004 -0.009** 

(0.004) (0.005) (0.004) (0.005) (0.004) 

branco 
0.004 0.019*** 0.006 0.009 -0.005 

(0.004) (0.006) (0.005) (0.006) (0.005) 

atrasado 
-0.013** -0.052*** -0.029*** -0.009 -0.001 

(0.005) (0.007) (0.006) (0.007) (0.006) 

trabalha 
-0.018*** -0.043*** -0.022*** -0.003 -0.012** 

(0.005) (0.006) (0.005) (0.006) (0.005) 

tv 
-0.012 0.029 -0.004 0.024 0.016 

(0.015) (0.020) (0.017) (0.021) (0.017) 

carro 
0.015*** 0.039*** 0.006 0.030*** 0.005 

(0.005) (0.007) (0.006) (0.007) (0.005) 

gel 
0.018 0.018 0.041*** 0.006 0.026* 

(0.014) (0.019) (0.016) (0.019) (0.015) 

pc_net 
0.016*** 0.043*** 0.020*** 0.017** 0.003 

(0.005) (0.007) (0.005) (0.007) (0.005) 

mae 
0.004 0.021* -0.003 -0.015 -0.002 

(0.008) (0.011) (0.010) (0.012) (0.009) 

pai 
-0.011* -0.000 0.009 0.006 0.008 

(0.007) (0.009) (0.007) (0.009) (0.007) 

educ_pais_0 
-0.048*** -0.021 -0.041** 0.008 0.002 

(0.016) (0.022) (0.018) (0.022) (0.018) 

educ_pais_1 
-0.021* -0.015 0.005 0.022 -0.001 

(0.012) (0.016) (0.013) (0.016) (0.013) 

educ_pais_2 
-0.005 0.010 0.022* 0.019 0.010 

(0.012) (0.016) (0.014) (0.016) (0.013) 

educ_pais_3 
-0.004 0.036** 0.030** 0.026 0.014 

(0.012) (0.016) (0.013) (0.016) (0.013) 

sal_prof_med 
0.016*** -0.018*** 0.005 -0.008 -0.012** 

(0.004) (0.006) (0.005) (0.006) (0.005) 

educ_prof_sup 
-0.012 -0.084*** -0.018 -0.066*** -0.059*** 

(0.010) (0.013) (0.011) (0.014) (0.011) 

expr_prof_med 
0.042*** -0.034*** 0.015*** -0.001 -0.039*** 

(0.004) (0.005) (0.005) (0.006) (0.004) 

tam_em 
-0.000*** -0.000*** -0.000*** -0.000*** -0.000** 

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

var_corte 
0.001*** 0.000*** -0.000 0.000 -0.000 

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

var_corte_T 
-0.000*** 0.000** 0.000* 0.001*** 0.001*** 

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

var_corte2 
-0.000*** 0.000*** 0.000*** -0.000 0.000 

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

var_corte2_T 
0.000 -0.000*** -0.000*** -0.000 -0.000*** 

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

d_07 
-0.037*** 0.051*** -0.084*** -0.112*** 0.106*** 

(0.013) (0.017) (0.014) (0.018) (0.014) 

d 
-0.059*** -0.041** -0.075*** -0.097*** 0.012 

(0.012) (0.016) (0.014) (0.017) (0.013) 

T 
0.044*** -0.023 0.128*** 0.088*** -0.098*** 

(0.014) (0.019) (0.016) (0.019) (0.016) 

Constante 
0.963*** (dropped) (dropped) 0.621*** 0.160*** 

(0.032)     (0.044) (0.035) 

N. Obs. 34,616 

Nota:  *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. Modelos estimados via SURE e incluem dummies de UF. 
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Tabela A.09.2 – Resultados completos de DID sobre o comportamento de professores de 

Matemática – amostra total – escolas públicas e privadas 

  ativ_mat_6 ativ_mat_7 ativ_mat_8 ativ_mat_9 ativ_mat_10 

menino 
-0.002 -0.008 0.009* 0.005 0.004 

(0.005) (0.005) (0.005) (0.005) (0.005) 

branco 
0.007 -0.022*** -0.010* 0.020*** -0.005 

(0.005) (0.006) (0.005) (0.006) (0.005) 

atrasado 
-0.049*** 0.000 -0.018*** -0.020*** -0.007 

(0.006) (0.007) (0.007) (0.007) (0.007) 

trabalha 
-0.019*** -0.011* -0.016*** -0.036*** -0.014** 

(0.006) (0.006) (0.006) (0.006) (0.006) 

tv 
0.016 0.015 0.006 -0.021 0.005 

(0.018) (0.021) (0.019) (0.021) (0.020) 

carro 
0.022*** -0.015** 0.017*** 0.044*** 0.019*** 

(0.006) (0.007) (0.006) (0.007) (0.006) 

gel 
0.033** -0.007 0.000 0.040** -0.006 

(0.017) (0.019) (0.017) (0.019) (0.018) 

pc_net 
0.013** 0.021*** 0.002 0.013** 0.007 

(0.006) (0.007) (0.006) (0.007) (0.006) 

mae 
0.011 -0.012 -0.003 -0.005 -0.020* 

(0.010) (0.012) (0.010) (0.012) (0.011) 

pai 
0.019** 0.014 0.014* -0.008 0.008 

(0.008) (0.009) (0.008) (0.009) (0.009) 

educ_pais_0 
-0.031 -0.033 -0.042** -0.020 -0.039* 

(0.020) (0.022) (0.020) (0.022) (0.021) 

educ_pais_1 
-0.005 -0.020 -0.018 0.005 0.002 

(0.015) (0.016) (0.015) (0.016) (0.016) 

educ_pais_2 
-0.001 -0.012 -0.019 0.020 0.021 

(0.015) (0.017) (0.015) (0.017) (0.016) 

educ_pais_3 
-0.013 -0.006 -0.017 0.029* 0.013 

(0.014) (0.016) (0.015) (0.016) (0.015) 

sal_prof_med 
0.001 -0.025*** -0.020*** -0.032*** -0.019*** 

(0.005) (0.006) (0.005) (0.006) (0.006) 

educ_prof_sup 
-0.012 -0.091*** -0.047*** -0.097*** -0.152*** 

(0.012) (0.014) (0.012) (0.014) (0.013) 

expr_prof_med 
0.011** 0.014** -0.011** 0.007 -0.014*** 

(0.005) (0.006) (0.005) (0.006) (0.005) 

tam_em 
0.000 -0.000 -0.000*** -0.000* -0.000*** 

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

var_corte 
-0.000* -0.001*** 0.000 0.000*** 0.001*** 

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

var_corte_T 
0.001*** 0.001*** -0.000 0.000*** 0.000*** 

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

var_corte2 
0.000 0.000*** 0.000 -0.000* -0.000 

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

var_corte2_T 
-0.000*** -0.000*** -0.000 -0.000*** -0.000*** 

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

d_07 
-0.090*** 0.097*** -0.115*** -0.012 0.020 

(0.016) (0.018) (0.016) (0.018) (0.017) 

d 
-0.028* 0.070*** -0.062*** -0.005 -0.067*** 

(0.015) (0.017) (0.015) (0.017) (0.016) 

T 
0.005 -0.103*** 0.103*** -0.005 0.019 

(0.017) (0.020) (0.018) (0.020) (0.018) 

Constante 
(dropped) (dropped) (dropped) (dropped) (dropped) 

          

N. Obs. 34,616 

Nota:  *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. Modelos estimados via SURE e incluem dummies de UF. 
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Tabela A.10.1 – Resultados completos de DID sobre o comportamento de professores de 

Matemática – amostra [0,19] – escolas públicas e privadas 

  ativ_mat_1 ativ_mat_2 ativ_mat_3 ativ_mat_4 ativ_mat_5 

menino 
-0.006 -0.005 -0.008 -0.001 -0.001 

(0.007) (0.010) (0.008) (0.010) (0.008) 

branco 
-0.002 -0.003 -0.011 -0.001 0.001 

(0.008) (0.010) (0.008) (0.011) (0.009) 

atrasado 
-0.015 -0.074*** -0.024** -0.016 -0.035*** 

(0.011) (0.014) (0.011) (0.014) (0.012) 

trabalha 
-0.006 -0.044*** -0.022** 0.002 -0.020** 

(0.009) (0.012) (0.010) (0.013) (0.010) 

tv 
-0.043 0.058 -0.026 0.061 0.044 

(0.032) (0.043) (0.035) (0.044) (0.035) 

carro 
0.047*** 0.078*** 0.028** 0.037*** 0.009 

(0.010) (0.013) (0.011) (0.014) (0.011) 

gel 
0.082*** 0.027 0.078** 0.021 0.035 

(0.029) (0.039) (0.032) (0.040) (0.032) 

pc_net 
0.036*** 0.054*** 0.048*** 0.009 0.004 

(0.009) (0.012) (0.010) (0.012) (0.010) 

mae 
0.044** 0.016 0.025 0.021 0.004 

(0.018) (0.024) (0.019) (0.025) (0.020) 

pai 
-0.049*** -0.003 0.004 -0.009 0.033** 

(0.014) (0.018) (0.015) (0.019) (0.015) 

educ_pais_0 
0.014 -0.065 -0.029 0.104** -0.038 

(0.033) (0.044) (0.036) (0.045) (0.036) 

educ_pais_1 
0.017 -0.047 -0.012 0.048 -0.022 

(0.026) (0.035) (0.028) (0.036) (0.029) 

educ_pais_2 
0.050* -0.013 0.038 0.060* 0.005 

(0.026) (0.034) (0.028) (0.035) (0.028) 

educ_pais_3 
0.052** 0.024 0.055** 0.054 0.021 

(0.026) (0.034) (0.027) (0.035) (0.028) 

sal_prof_med 
0.013* -0.060*** 0.027*** 0.028*** -0.014 

(0.008) (0.010) (0.008) (0.011) (0.009) 

educ_prof_sup 
-0.069*** -0.089*** -0.115*** -0.095*** -0.071*** 

(0.019) (0.025) (0.021) (0.026) (0.021) 

expr_prof_med 
0.049*** -0.052*** -0.028*** -0.087*** -0.063*** 

(0.008) (0.010) (0.008) (0.011) (0.008) 

tam_em 
-0.000*** 0.000 0.000*** 0.000** 0.000*** 

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

var_corte 
-0.002 0.014*** -0.006*** 0.009*** -0.002 

(0.002) (0.002) (0.002) (0.002) (0.002) 

var_corte_T 
-0.006 0.014 -0.022*** -0.015 -0.040*** 

(0.007) (0.009) (0.008) (0.010) (0.008) 

var_corte2 
0.001*** -0.001*** -0.002*** -0.000 -0.000 

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

var_corte2_T 
-0.000 -0.001 0.003*** 0.000 0.003*** 

(0.001) (0.001) (0.001) (0.001) (0.001) 

d_07 
-0.048*** 0.042** -0.059*** -0.077*** 0.100*** 

(0.014) (0.018) (0.015) (0.019) (0.015) 

d 
-0.068*** -0.203*** -0.050** -0.202*** 0.031 

(0.022) (0.030) (0.024) (0.030) (0.024) 

T 
0.120*** -0.078** 0.127*** 0.134*** 0.005 

(0.024) (0.032) (0.026) (0.033) (0.026) 

Constante 
1.038*** (dropped) 0.856*** (dropped) (dropped) 

(0.079)   (0.085)     

N. Obs. 9,819 

Nota:  *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. Modelos estimados via SURE e incluem dummies de UF. 
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Tabela A.10.2 – Resultados completos de DID sobre o comportamento de professores de 

Matemática – amostra [0,19] – escolas públicas e privadas 

  ativ_mat_6 ativ_mat_7 ativ_mat_8 ativ_mat_9 ativ_mat_10 

menino 
-0.005 -0.009 0.007 -0.001 -0.013 

(0.009) (0.010) (0.009) (0.010) (0.009) 

branco 
-0.002 -0.040*** -0.007 0.002 -0.015 

(0.009) (0.011) (0.009) (0.011) (0.010) 

atrasado 
-0.059*** 0.012 -0.037*** -0.011 0.017 

(0.013) (0.014) (0.013) (0.014) (0.013) 

trabalha 
-0.035*** -0.016 -0.003 -0.026** -0.009 

(0.011) (0.013) (0.011) (0.013) (0.012) 

tv 
0.005 -0.013 -0.015 -0.051 -0.060 

(0.039) (0.044) (0.039) (0.044) (0.041) 

carro 
0.047*** 0.009 0.039*** 0.051*** 0.005 

(0.012) (0.014) (0.012) (0.014) (0.013) 

gel 
0.094*** 0.047 0.040 0.044 0.030 

(0.035) (0.040) (0.036) (0.040) (0.037) 

pc_net 
0.046*** 0.019 0.027** 0.031** -0.000 

(0.011) (0.012) (0.011) (0.012) (0.011) 

mae 
0.012 -0.004 0.039* 0.028 -0.005 

(0.022) (0.025) (0.022) (0.024) (0.023) 

pai 
0.045*** 0.024 0.017 -0.055*** 0.012 

(0.016) (0.019) (0.017) (0.018) (0.017) 

educ_pais_0 
0.022 0.101** 0.037 0.042 -0.045 

(0.040) (0.045) (0.040) (0.045) (0.042) 

educ_pais_1 
0.005 0.029 0.005 0.022 0.004 

(0.031) (0.036) (0.032) (0.035) (0.033) 

educ_pais_2 
0.027 0.046 -0.001 0.057 0.011 

(0.031) (0.035) (0.031) (0.035) (0.033) 

educ_pais_3 
0.009 0.053 0.020 0.062* -0.005 

(0.031) (0.035) (0.031) (0.035) (0.032) 

sal_prof_med 
0.047*** 0.041*** -0.024** 0.020* 0.014 

(0.009) (0.011) (0.010) (0.011) (0.010) 

educ_prof_sup 
-0.068*** -0.081*** -0.093*** -0.151*** -0.059** 

(0.023) (0.026) (0.023) (0.026) (0.024) 

expr_prof_med 
-0.074*** -0.022** -0.066*** -0.031*** -0.030*** 

(0.009) (0.011) (0.009) (0.010) (0.010) 

tam_em 
0.000*** -0.000** 0.000*** -0.000 -0.000** 

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

var_corte 
0.003 0.005* 0.003 0.017*** 0.015*** 

(0.002) (0.002) (0.002) (0.002) (0.002) 

var_corte_T 
0.012 -0.008 -0.027*** -0.046*** -0.061*** 

(0.008) (0.010) (0.009) (0.010) (0.009) 

var_corte2 
-0.000 0.000 -0.000 0.000* 0.000 

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

var_corte2_T 
-0.001 -0.000 0.002** 0.001 0.004*** 

(0.001) (0.001) (0.001) (0.001) (0.001) 

d_07 
-0.050*** 0.096*** -0.084*** 0.025 0.046*** 

(0.017) (0.019) (0.017) (0.019) (0.017) 

d 
-0.054** 0.042 -0.063** -0.156*** -0.221*** 

(0.027) (0.030) (0.027) (0.030) (0.028) 

T 
-0.011 -0.106*** 0.111*** 0.174*** 0.130*** 

(0.029) (0.033) (0.029) (0.032) (0.031) 

Constante 
0.931*** 0.295*** 0.999*** 1.075*** 0.783*** 

(0.095) (0.084) (0.096) (0.107) (0.100) 

N. Obs. 9,819 

Nota:  *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. Modelos estimados via SURE e incluem dummies de UF. 
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Tabela A.11.1 – Resultados completos de DID sobre o comportamento de professores de 

Matemática – amostra [5,15] – escolas públicas e privadas 

  ativ_mat_1 ativ_mat_2 ativ_mat_3 ativ_mat_4 ativ_mat_5 

menino 
-0.005 0.015 -0.007 -0.010 0.001 

(0.010) (0.012) (0.009) (0.013) (0.011) 

branco 
-0.014 -0.002 -0.017* 0.014 0.006 

(0.010) (0.013) (0.010) (0.014) (0.012) 

atrasado 
0.020 -0.060*** -0.011 0.037* -0.023 

(0.014) (0.019) (0.014) (0.019) (0.016) 

trabalha 
-0.005 -0.035** -0.031*** -0.008 -0.015 

(0.012) (0.016) (0.012) (0.016) (0.014) 

tv 
-0.030 0.037 0.010 0.014 0.093* 

(0.043) (0.055) (0.041) (0.057) (0.049) 

carro 
0.027** 0.065*** 0.020 0.030* -0.008 

(0.013) (0.017) (0.013) (0.018) (0.015) 

gel 
0.014 0.020 -0.007 -0.041 0.031 

(0.042) (0.055) (0.041) (0.056) (0.048) 

pc_net 
0.049*** 0.052*** 0.077*** -0.001 0.003 

(0.012) (0.015) (0.012) (0.016) (0.014) 

mae 
0.006 -0.057* -0.035 -0.026 -0.015 

(0.025) (0.032) (0.024) (0.033) (0.029) 

pai 
-0.027 0.011 0.008 0.005 0.043** 

(0.018) (0.023) (0.017) (0.024) (0.020) 

educ_pais_0 
0.061 0.041 -0.026 -0.019 -0.006 

(0.045) (0.058) (0.044) (0.060) (0.051) 

educ_pais_1 
0.036 -0.010 -0.037 -0.040 -0.018 

(0.035) (0.045) (0.034) (0.046) (0.039) 

educ_pais_2 
0.054 0.005 0.031 -0.025 0.018 

(0.034) (0.044) (0.033) (0.046) (0.039) 

educ_pais_3 
0.043 0.057 0.056* -0.028 0.029 

(0.034) (0.044) (0.033) (0.045) (0.038) 

sal_prof_med 
0.026** -0.009 0.032*** 0.066*** 0.022* 

(0.010) (0.013) (0.010) (0.014) (0.012) 

educ_prof_sup 
-0.020 0.063* -0.042 0.056 -0.056* 

(0.029) (0.037) (0.028) (0.038) (0.033) 

expr_prof_med 
0.045*** -0.069*** -0.067*** -0.056*** -0.020* 

(0.010) (0.013) (0.010) (0.014) (0.012) 

tam_em 
-0.000*** -0.000 0.000*** 0.000* -0.000 

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

var_corte 
0.003 -0.000 -0.000 0.001 -0.028*** 

(0.004) (0.006) (0.004) (0.006) (0.005) 

var_corte_T 
-0.089*** -0.030 -0.052*** -0.289*** -0.062*** 

(0.017) (0.022) (0.017) (0.023) (0.020) 

var_corte2 
0.006*** 0.002** 0.004*** 0.009*** 0.005*** 

(0.001) (0.001) (0.001) (0.001) (0.001) 

var_corte2_T 
0.011*** 0.005 0.000 0.049*** 0.008** 

(0.003) (0.004) (0.003) (0.004) (0.004) 

d_07 
-0.074*** 0.063*** 0.003 -0.043* 0.147*** 

(0.018) (0.024) (0.018) (0.024) (0.021) 

d 
-0.107*** -0.144*** -0.038 -0.133*** 0.180*** 

(0.030) (0.039) (0.029) (0.040) (0.034) 

T 
0.266*** -0.034 0.155*** 0.332*** -0.046 

(0.031) (0.041) (0.030) (0.042) (0.036) 

Constante 
1.009*** 0.864*** 0.777*** 0.720*** 0.358*** 

(0.092) (0.117) (0.090) (0.123) (0.105) 

N. Obs. 5,628 

Nota:  *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. Modelos estimados via SURE e incluem dummies de UF. 
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Tabela A.11.2 – Resultados completos de DID sobre o comportamento de professores de 

Matemática – amostra [5,15] – escolas públicas e privadas 

  ativ_mat_6 ativ_mat_7 ativ_mat_8 ativ_mat_9 ativ_mat_10 

menino 
-0.011 -0.009 0.007 0.005 -0.005 

(0.011) (0.013) (0.011) (0.013) (0.012) 

branco 
-0.015 -0.032** -0.027** 0.013 -0.009 

(0.012) (0.014) (0.012) (0.014) (0.013) 

atrasado 
-0.030* 0.014 -0.033* 0.005 0.028 

(0.016) (0.019) (0.017) (0.019) (0.018) 

trabalha 
-0.049*** -0.006 -0.007 -0.035** -0.016 

(0.014) (0.016) (0.014) (0.016) (0.015) 

tv 
0.043 -0.013 -0.053 -0.073 -0.016 

(0.049) (0.056) (0.051) (0.057) (0.054) 

carro 
0.020 0.018 0.002 0.017 -0.009 

(0.015) (0.017) (0.016) (0.018) (0.017) 

gel 
0.034 0.036 0.029 0.004 -0.064 

(0.048) (0.056) (0.050) (0.056) (0.053) 

pc_net 
0.069*** 0.014 0.051*** 0.031* 0.000 

(0.014) (0.016) (0.014) (0.016) (0.015) 

mae 
-0.044 -0.025 -0.035 0.016 -0.019 

(0.029) (0.033) (0.030) (0.033) (0.032) 

pai 
0.059*** 0.035 0.050** -0.047** 0.020 

(0.020) (0.024) (0.021) (0.024) (0.023) 

educ_pais_0 
-0.034 -0.040 0.013 -0.011 -0.094* 

(0.052) (0.059) (0.053) (0.060) (0.057) 

educ_pais_1 
-0.007 0.004 -0.002 -0.033 -0.007 

(0.040) (0.046) (0.041) (0.046) (0.044) 

educ_pais_2 
0.023 0.021 -0.013 0.029 0.031 

(0.039) (0.045) (0.040) (0.045) (0.043) 

educ_pais_3 
0.019 0.029 0.040 0.034 -0.000 

(0.039) (0.044) (0.040) (0.045) (0.042) 

sal_prof_med 
0.083*** 0.112*** 0.012 0.055*** 0.062*** 

(0.012) (0.014) (0.012) (0.014) (0.013) 

educ_prof_sup 
0.119*** -0.172*** -0.009 -0.095** -0.046 

(0.033) (0.038) (0.034) (0.038) (0.036) 

expr_prof_med 
-0.077*** -0.002 -0.092*** -0.009 0.004 

(0.012) (0.013) (0.012) (0.014) (0.013) 

tam_em 
0.000*** -0.000 0.000*** 0.000** 0.000** 

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

var_corte 
-0.029*** -0.036*** -0.020*** 0.016*** 0.009* 

(0.005) (0.006) (0.005) (0.006) (0.005) 

var_corte_T 
0.005 0.043* -0.019 -0.101*** -0.138*** 

(0.020) (0.023) (0.020) (0.023) (0.022) 

var_corte2 
-0.000 0.007*** -0.002** 0.004*** 0.008*** 

(0.001) (0.001) (0.001) (0.001) (0.001) 

var_corte2_T 
0.009** -0.010** 0.002 0.007 0.016*** 

(0.004) (0.004) (0.004) (0.004) (0.004) 

d_07 
-0.046** 0.104*** -0.084*** 0.000 0.051** 

(0.021) (0.024) (0.022) (0.024) (0.023) 

d 
0.103*** 0.253*** 0.008 -0.191*** -0.178*** 

(0.034) (0.039) (0.035) (0.040) (0.038) 

T 
-0.092** -0.151*** 0.107*** 0.263*** 0.221*** 

(0.036) (0.041) (0.037) (0.041) (0.039) 

Constante 
(dropped) 0.447*** 0.835*** 0.986*** (dropped) 

  (0.120) (0.107) (0.122)   

N. Obs. 5,628 

Nota:  *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. Modelos estimados via SURE e incluem dummies de UF. 
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Tabela A.12.1 – Resultados completos de DID sobre o comportamento de professores de 

Matemática – amostra [7,12] – escolas públicas e privadas 

  ativ_mat_1 ativ_mat_2 ativ_mat_3 ativ_mat_4 ativ_mat_5 

menino 
0.002 0.012 0.011 0.005 0.000 

(0.012) (0.015) (0.011) (0.016) (0.013) 

branco 
0.003 -0.010 -0.001 0.047*** 0.030** 

(0.013) (0.016) (0.012) (0.017) (0.014) 

atrasado 
0.010 -0.037 0.002 0.060** -0.019 

(0.018) (0.023) (0.017) (0.024) (0.020) 

trabalha 
0.017 -0.043** -0.015 -0.002 0.001 

(0.015) (0.019) (0.014) (0.020) (0.016) 

tv 
-0.060 0.080 0.025 -0.031 0.064 

(0.055) (0.070) (0.052) (0.073) (0.060) 

carro 
0.031* 0.098*** 0.006 -0.000 -0.009 

(0.017) (0.021) (0.016) (0.022) (0.018) 

gel 
0.063 0.030 0.004 -0.027 0.018 

(0.051) (0.065) (0.048) (0.068) (0.055) 

pc_net 
0.031** 0.061*** 0.068*** 0.001 -0.010 

(0.015) (0.019) (0.014) (0.020) (0.017) 

mae 
-0.015 -0.066 -0.005 -0.021 -0.033 

(0.033) (0.041) (0.031) (0.043) (0.035) 

pai 
-0.011 0.015 -0.024 -0.012 0.036 

(0.023) (0.029) (0.021) (0.030) (0.025) 

educ_pais_0 
0.059 0.038 -0.119** -0.038 0.056 

(0.056) (0.070) (0.052) (0.074) (0.060) 

educ_pais_1 
0.053 0.004 -0.114*** -0.060 0.026 

(0.044) (0.055) (0.041) (0.058) (0.048) 

educ_pais_2 
0.080* 0.015 -0.014 -0.020 0.059 

(0.044) (0.055) (0.041) (0.058) (0.047) 

educ_pais_3 
0.057 0.052 0.017 -0.024 0.067 

(0.043) (0.054) (0.040) (0.057) (0.047) 

sal_prof_med 
0.033** -0.033* 0.014 0.135*** 0.036** 

(0.013) (0.017) (0.012) (0.018) (0.014) 

educ_prof_sup 
-0.043 -0.057 0.003 0.018 -0.215*** 

(0.038) (0.048) (0.035) (0.050) (0.041) 

expr_prof_med 
-0.049*** -0.036** -0.099*** -0.011 -0.047*** 

(0.013) (0.017) (0.012) (0.018) (0.014) 

tam_em 
-0.000*** -0.000*** 0.000*** 0.000 -0.000*** 

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

var_corte 
0.032*** 0.058*** 0.044*** 0.027** -0.040*** 

(0.009) (0.011) (0.009) (0.012) (0.010) 

var_corte_T 
0.027 -0.007 -0.015 -0.070 0.070** 

(0.032) (0.040) (0.030) (0.042) (0.035) 

var_corte2 
0.004 0.005* 0.008*** 0.012*** 0.013*** 

(0.003) (0.003) (0.002) (0.003) (0.003) 

var_corte2_T 
-0.031*** -0.021* -0.021** -0.030** -0.041*** 

(0.010) (0.013) (0.009) (0.013) (0.011) 

d_07 
-0.171*** -0.055* -0.034 -0.159*** 0.110*** 

(0.025) (0.031) (0.023) (0.033) (0.027) 

d 
-0.260*** -0.363*** -0.177*** -0.293*** 0.192*** 

(0.040) (0.051) (0.038) (0.053) (0.044) 

T 
0.338*** 0.077 0.204*** 0.355*** -0.027 

(0.038) (0.048) (0.035) (0.050) (0.041) 

Constante 
1.087*** 0.147 1.108*** -0.073 -0.002 

(0.151) (0.190) (0.153) (0.200) (0.163) 

N. Obs. 3,570 

Nota:  *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. Modelos estimados via SURE e incluem dummies de UF. 
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Tabela A.12.2 – Resultados completos de DID sobre o comportamento de professores de 

Matemática – amostra [7,12] – escolas públicas e privadas 

  ativ_mat_6 ativ_mat_7 ativ_mat_8 ativ_mat_9 ativ_mat_10 

menino 
0.008 -0.004 0.013 0.016 0.001 

(0.014) (0.015) (0.014) (0.016) (0.014) 

branco 
-0.004 -0.011 -0.004 0.012 0.014 

(0.015) (0.016) (0.015) (0.017) (0.015) 

atrasado 
-0.074*** 0.007 -0.028 0.003 0.023 

(0.021) (0.023) (0.021) (0.023) (0.021) 

trabalha 
-0.075*** 0.005 -0.028 -0.066*** -0.038** 

(0.017) (0.019) (0.017) (0.020) (0.017) 

tv 
0.051 -0.035 -0.072 -0.073 0.027 

(0.063) (0.069) (0.063) (0.072) (0.063) 

carro 
0.032 0.043** 0.029 0.046** -0.004 

(0.019) (0.021) (0.019) (0.022) (0.019) 

gel 
0.092 -0.026 0.032 -0.024 -0.112* 

(0.059) (0.064) (0.058) (0.066) (0.058) 

pc_net 
0.035** -0.033* 0.039** 0.056*** 0.023 

(0.017) (0.019) (0.017) (0.020) (0.017) 

mae 
-0.060 -0.051 -0.091** 0.030 -0.049 

(0.037) (0.041) (0.037) (0.042) (0.037) 

pai 
0.061** 0.025 0.032 -0.065** 0.019 

(0.026) (0.029) (0.026) (0.030) (0.026) 

educ_pais_0 
-0.070 -0.001 0.067 0.031 -0.067 

(0.064) (0.069) (0.063) (0.072) (0.063) 

educ_pais_1 
-0.013 0.026 0.013 -0.016 -0.029 

(0.050) (0.055) (0.050) (0.057) (0.050) 

educ_pais_2 
0.014 0.029 0.015 0.071 0.019 

(0.050) (0.054) (0.050) (0.057) (0.049) 

educ_pais_3 
0.024 0.032 0.060 0.065 -0.017 

(0.049) (0.054) (0.049) (0.056) (0.049) 

sal_prof_med 
0.128*** 0.097*** 0.004 0.115*** 0.125*** 

(0.015) (0.017) (0.015) (0.017) (0.015) 

educ_prof_sup 
-0.011 -0.266*** -0.139*** -0.131*** -0.376*** 

(0.043) (0.047) (0.043) (0.049) (0.043) 

expr_prof_med 
-0.019 -0.108*** -0.152*** -0.019 -0.005 

(0.015) (0.016) (0.015) (0.017) (0.015) 

tam_em 
0.000** -0.000*** 0.000*** 0.000 -0.000* 

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

var_corte 
0.038*** -0.020* 0.004 0.056*** 0.041*** 

(0.010) (0.011) (0.010) (0.012) (0.010) 

var_corte_T 
0.089** 0.287*** -0.117*** -0.089** -0.071* 

(0.037) (0.040) (0.036) (0.042) (0.036) 

var_corte2 
-0.000 0.004 0.011*** 0.014*** 0.020*** 

(0.003) (0.003) (0.003) (0.003) (0.003) 

var_corte2_T 
-0.035*** -0.099*** 0.025** -0.012 -0.029** 

(0.011) (0.012) (0.011) (0.013) (0.011) 

d_07 
-0.108*** 0.094*** -0.096*** -0.131*** 0.012 

(0.028) (0.031) (0.028) (0.032) (0.028) 

d 
-0.100** 0.176*** -0.017 -0.374*** -0.273*** 

(0.046) (0.050) (0.046) (0.052) (0.046) 

T 
-0.067 -0.162*** 0.175*** 0.404*** 0.300*** 

(0.043) (0.047) (0.043) (0.049) (0.043) 

Constante 
0.891*** 1.125*** 1.270*** 1.181*** 1.406*** 

(0.188) (0.205) (0.186) (0.212) (0.171) 

N. Obs. 3,570 

Nota:  *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. Modelos estimados via SURE e incluem dummies de UF. 
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Tabela A.13.1 – Resultados completos de DID sobre o comportamento de professores de 

Português – amostra total – escolas públicas e privadas 

  ativ_lp_1 ativ_lp_2 ativ_lp_3 ativ_lp_4 ativ_lp_5 

menino 
0.004 0.010 0.007 0.006 0.011* 

(0.004) (0.006) (0.006) (0.006) (0.006) 

branco 
-0.005 0.023*** 0.021*** -0.007 0.006 

(0.004) (0.007) (0.007) (0.007) (0.007) 

atrasado 
0.005 -0.010 -0.014 -0.017* -0.015* 

(0.006) (0.009) (0.009) (0.009) (0.008) 

trabalha 
-0.015*** -0.071*** -0.051*** -0.029*** -0.010 

(0.005) (0.008) (0.008) (0.008) (0.007) 

tv 
-0.014 -0.018 -0.019 -0.004 -0.027 

(0.017) (0.027) (0.027) (0.027) (0.026) 

carro 
0.012** 0.011 0.038*** 0.036*** 0.001 

(0.005) (0.009) (0.009) (0.009) (0.008) 

gel 
-0.017 0.028 -0.019 0.028 -0.011 

(0.016) (0.025) (0.025) (0.025) (0.024) 

pc_net 
0.001 0.024*** 0.028*** 0.030*** 0.002 

(0.005) (0.008) (0.008) (0.008) (0.008) 

mae 
0.004 -0.008 0.026 0.018 -0.019 

(0.010) (0.017) (0.017) (0.017) (0.016) 

pai 
0.005 -0.002 0.000 0.009 0.013 

(0.009) (0.014) (0.014) (0.014) (0.013) 

educ_pais_0 
0.044** 0.007 0.014 -0.021 0.016 

(0.021) (0.034) (0.034) (0.035) (0.032) 

educ_pais_1 
0.026 -0.013 0.009 -0.018 -0.006 

(0.019) (0.031) (0.030) (0.031) (0.029) 

educ_pais_2 
0.032* 0.017 0.017 0.005 0.016 

(0.019) (0.031) (0.031) (0.031) (0.029) 

educ_pais_3 
0.050*** 0.037 0.038 0.034 0.017 

(0.019) (0.031) (0.031) (0.031) (0.029) 

sal_prof_med 
-0.022*** 0.094*** 0.089*** 0.064*** 0.050*** 

(0.004) (0.007) (0.007) (0.007) (0.007) 

educ_prof_sup 
-0.030*** -0.023 0.018 -0.001 -0.070*** 

(0.012) (0.019) (0.019) (0.019) (0.018) 

expr_prof_med 
0.003 -0.057*** -0.021*** 0.020*** 0.025*** 

(0.004) (0.007) (0.007) (0.007) (0.006) 

tam_em 
0.000*** -0.000 -0.000*** 0.000*** -0.000*** 

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

var_corte 
-0.000** 0.000 0.001* -0.001*** 0.001*** 

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

var_corte_T 
-0.000* -0.000 -0.001*** -0.001*** -0.001*** 

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

var_corte2 
-0.000 -0.000 -0.000 0.000 -0.000 

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

var_corte2_T 
0.000*** 0.000** 0.000*** 0.000** 0.000*** 

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

d_07 
-0.481*** -0.110*** -0.011 -0.208*** 0.036 

(0.019) (0.031) (0.031) (0.031) (0.029) 

d 
-0.172*** -0.098*** 0.035 -0.105*** 0.046 

(0.021) (0.034) (0.034) (0.034) (0.032) 

T 
0.183*** 0.125*** 0.003 0.141*** -0.057* 

(0.022) (0.035) (0.035) (0.035) (0.033) 

Constante 
0.612*** (dropped) (dropped) (dropped) (dropped) 

(0.040)         

N. Obs. 23,913 

Nota:  *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. Modelos estimados via SURE e incluem dummies de UF. 
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Tabela A.13.2 – Resultados completos de DID sobre o comportamento de professores de 

Português – amostra total – escolas públicas e privadas 

  ativ_lp_6 ativ_lp_7 ativ_lp_8 ativ_lp_9 ativ_lp_10 

menino 
0.010 0.002 0.001 0.001 -0.003 

(0.006) (0.006) (0.006) (0.006) (0.007) 

branco 
0.011 0.007 -0.003 -0.001 -0.004 

(0.007) (0.007) (0.007) (0.007) (0.007) 

atrasado 
0.002 -0.001 -0.008 -0.018** -0.034*** 

(0.009) (0.009) (0.009) (0.009) (0.009) 

trabalha 
-0.013* -0.025*** -0.029*** -0.057*** -0.032*** 

(0.008) (0.008) (0.008) (0.007) (0.008) 

tv 
0.023 -0.000 -0.025 -0.032 -0.038 

(0.027) (0.027) (0.027) (0.027) (0.028) 

carro 
-0.007 -0.018** 0.014 0.039*** 0.009 

(0.009) (0.009) (0.009) (0.008) (0.009) 

gel 
-0.021 -0.002 -0.023 0.033 -0.003 

(0.025) (0.025) (0.025) (0.024) (0.025) 

pc_net 
0.017** 0.018** 0.008 0.023*** -0.008 

(0.008) (0.008) (0.008) (0.008) (0.008) 

mae 
0.032* 0.035** 0.028* 0.014 -0.002 

(0.017) (0.017) (0.017) (0.016) (0.017) 

pai 
-0.022 -0.006 0.007 0.000 -0.000 

(0.014) (0.014) (0.014) (0.014) (0.014) 

educ_pais_0 
0.031 0.040 0.025 -0.001 0.066* 

(0.034) (0.034) (0.034) (0.034) (0.035) 

educ_pais_1 
-0.006 0.014 0.013 0.017 0.030 

(0.031) (0.031) (0.031) (0.030) (0.031) 

educ_pais_2 
0.003 0.030 0.028 0.047 0.066** 

(0.031) (0.031) (0.031) (0.030) (0.031) 

educ_pais_3 
0.023 0.046 0.052* 0.068** 0.072** 

(0.031) (0.031) (0.031) (0.030) (0.031) 

sal_prof_med 
-0.033*** -0.030*** 0.018** 0.084*** 0.034*** 

(0.007) (0.007) (0.007) (0.007) (0.007) 

educ_prof_sup 
-0.105*** -0.088*** 0.045** 0.037** -0.039** 

(0.019) (0.019) (0.019) (0.018) (0.019) 

expr_prof_med 
0.051*** 0.024*** -0.021*** -0.010 0.030*** 

(0.007) (0.007) (0.007) (0.006) (0.007) 

tam_em 
-0.000*** -0.000 -0.000 -0.000 0.000 

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

var_corte 
-0.000 -0.001** 0.001* -0.000 -0.000 

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

var_corte_T 
0.001** 0.000 -0.001*** -0.000 -0.000 

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

var_corte2 
0.000 0.000 -0.000** 0.000** 0.000 

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

var_corte2_T 
-0.000 0.000 0.000*** 0.000 0.000** 

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

d_07 
0.055* 0.230*** 0.168*** -0.229*** 0.005 

(0.031) (0.031) (0.031) (0.030) (0.031) 

d 
0.071** 0.196*** 0.113*** -0.117*** -0.048 

(0.034) (0.034) (0.034) (0.033) (0.034) 

T 
-0.063* -0.186*** -0.086** 0.143*** 0.017 

(0.035) (0.035) (0.035) (0.034) (0.035) 

Constante 
(dropped) 0.189*** 0.125* (dropped) 0.534*** 

  (0.065) (0.064)   (0.066) 

N. Obs. 23,913 

Nota:  *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. Modelos estimados via SURE e incluem dummies de UF. 
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Tabela A.14.1 – Resultados completos de DID sobre o comportamento de professores de 

Português – amostra [0,19] – escolas públicas e privadas 

  ativ_lp_1 ativ_lp_2 ativ_lp_3 ativ_lp_4 ativ_lp_5 

menino 
0.014** 0.025** 0.030*** 0.020* 0.029*** 

(0.006) (0.011) (0.011) (0.011) (0.011) 

branco 
0.022*** 0.030** 0.014 0.006 0.025** 

(0.007) (0.012) (0.012) (0.012) (0.012) 

atrasado 
-0.003 -0.026 -0.006 -0.005 -0.004 

(0.010) (0.017) (0.017) (0.017) (0.016) 

trabalha 
0.011 -0.028* -0.058*** -0.035** -0.011 

(0.008) (0.015) (0.015) (0.015) (0.014) 

tv 
0.008 0.022 -0.099* 0.052 -0.065 

(0.031) (0.054) (0.053) (0.054) (0.051) 

carro 
0.019** 0.034** 0.060*** 0.040** -0.026 

(0.010) (0.017) (0.017) (0.017) (0.016) 

gel 
-0.022 -0.062 -0.064 -0.036 0.009 

(0.028) (0.050) (0.049) (0.049) (0.046) 

pc_net 
-0.006 -0.008 0.016 0.020 -0.044*** 

(0.008) (0.014) (0.014) (0.014) (0.013) 

mae 
-0.014 0.025 0.057* 0.014 0.031 

(0.018) (0.032) (0.032) (0.032) (0.030) 

pai 
0.027* -0.019 -0.031 0.005 -0.003 

(0.015) (0.027) (0.027) (0.027) (0.025) 

educ_pais_0 
0.038 0.080 -0.065 0.003 -0.033 

(0.045) (0.081) (0.079) (0.080) (0.075) 

educ_pais_1 
0.014 0.060 -0.092 0.028 -0.066 

(0.042) (0.075) (0.074) (0.075) (0.070) 

educ_pais_2 
0.019 0.084 -0.067 0.023 -0.059 

(0.042) (0.075) (0.074) (0.075) (0.070) 

educ_pais_3 
0.021 0.077 -0.054 0.047 -0.054 

(0.042) (0.075) (0.074) (0.075) (0.070) 

sal_prof_med 
-0.039*** 0.062*** 0.044*** 0.067*** 0.061*** 

(0.007) (0.013) (0.013) (0.013) (0.012) 

educ_prof_sup 
0.045** -0.155*** 0.108*** -0.016 -0.183*** 

(0.020) (0.036) (0.036) (0.036) (0.034) 

expr_prof_med 
0.020*** -0.025** 0.069*** 0.030** 0.042*** 

(0.007) (0.012) (0.012) (0.012) (0.011) 

tam_em 
0.000*** 0.000*** 0.000*** 0.000*** -0.000*** 

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

var_corte 
0.024*** 0.007 0.012** -0.001 -0.003 

(0.003) (0.005) (0.005) (0.005) (0.005) 

var_corte_T 
-0.004 0.028*** 0.046*** -0.042*** 0.048*** 

(0.006) (0.010) (0.010) (0.010) (0.010) 

var_corte2 
0.001*** 0.001 -0.001 0.001 0.001 

(0.000) (0.001) (0.000) (0.001) (0.000) 

var_corte2_T 
-0.003*** -0.004*** -0.003*** 0.002 -0.005*** 

(0.001) (0.001) (0.001) (0.001) (0.001) 

d_07 
-0.462*** -0.095*** 0.031 -0.199*** 0.050 

(0.018) (0.033) (0.032) (0.033) (0.031) 

d 
-0.299*** -0.189*** -0.003 -0.145** -0.044 

(0.035) (0.062) (0.061) (0.062) (0.058) 

T 
0.187*** 0.121** -0.191*** 0.303*** -0.037 

(0.033) (0.058) (0.058) (0.058) (0.055) 

Constante 
0.414*** (dropped) (dropped) 0.992*** 0.764*** 

(0.090)     (0.159) (0.149) 

N. Obs. 7,460 

Nota:  *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. Modelos estimados via SURE e incluem dummies de UF. 
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Tabela A.14.2 – Resultados completos de DID sobre o comportamento de professores de 

Português – amostra [0,19] – escolas públicas e privadas 

  ativ_lp_6 ativ_lp_7 ativ_lp_8 ativ_lp_9 ativ_lp_10 

menino 
0.024** 0.020* 0.015 0.013 0.024** 

(0.011) (0.011) (0.011) (0.011) (0.011) 

branco 
0.004 -0.015 -0.010 0.000 0.004 

(0.012) (0.012) (0.012) (0.012) (0.012) 

atrasado 
0.043** 0.035** -0.002 -0.022 -0.020 

(0.017) (0.017) (0.017) (0.017) (0.017) 

trabalha 
0.018 -0.013 -0.015 -0.023 -0.032** 

(0.014) (0.014) (0.015) (0.014) (0.015) 

tv 
-0.081 -0.114** -0.096* -0.025 -0.098* 

(0.053) (0.053) (0.053) (0.052) (0.054) 

carro 
-0.044*** -0.040** -0.032* 0.038** -0.003 

(0.016) (0.017) (0.017) (0.016) (0.017) 

gel 
-0.073 -0.040 -0.069 -0.023 -0.018 

(0.048) (0.048) (0.049) (0.048) (0.050) 

pc_net 
-0.028** -0.022 -0.009 0.020 -0.044*** 

(0.014) (0.014) (0.014) (0.014) (0.014) 

mae 
0.045 0.025 -0.001 -0.020 0.005 

(0.031) (0.031) (0.032) (0.031) (0.032) 

pai 
-0.023 0.005 0.024 -0.020 -0.010 

(0.026) (0.026) (0.027) (0.026) (0.027) 

educ_pais_0 
0.116 0.042 0.035 -0.044 0.146* 

(0.078) (0.079) (0.079) (0.078) (0.081) 

educ_pais_1 
0.070 0.029 0.000 0.000 0.094 

(0.073) (0.074) (0.074) (0.073) (0.075) 

educ_pais_2 
0.073 0.027 0.009 0.024 0.101 

(0.073) (0.073) (0.074) (0.072) (0.075) 

educ_pais_3 
0.076 0.020 0.021 0.020 0.105 

(0.072) (0.073) (0.074) (0.072) (0.075) 

sal_prof_med 
-0.115*** -0.074*** 0.035*** 0.058*** 0.022* 

(0.012) (0.012) (0.013) (0.012) (0.013) 

educ_prof_sup 
0.147*** 0.075** 0.156*** 0.212*** 0.182*** 

(0.035) (0.035) (0.036) (0.035) (0.036) 

expr_prof_med 
0.031*** -0.005 -0.005 0.017 0.011 

(0.011) (0.012) (0.012) (0.011) (0.012) 

tam_em 
-0.000 -0.000* 0.000 -0.000 0.000 

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

var_corte 
0.006 0.007 0.023*** 0.015*** -0.010** 

(0.005) (0.005) (0.005) (0.005) (0.005) 

var_corte_T 
-0.062*** -0.028*** 0.028*** -0.030*** 0.049*** 

(0.010) (0.010) (0.010) (0.010) (0.010) 

var_corte2 
-0.000 0.001* 0.000 0.002*** 0.000 

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.001) 

var_corte2_T 
0.006*** 0.002* -0.006*** -0.004*** -0.003*** 

(0.001) (0.001) (0.001) (0.001) (0.001) 

d_07 
0.087*** 0.245*** 0.188*** -0.289*** 0.008 

(0.032) (0.032) (0.032) (0.032) (0.033) 

d 
-0.076 0.021 -0.198*** -0.393*** 0.009 

(0.060) (0.061) (0.061) (0.060) (0.062) 

T 
0.068 -0.067 -0.044 0.508*** -0.134** 

(0.057) (0.057) (0.057) (0.056) (0.059) 

Constante 
0.563*** 0.523*** (dropped) (dropped) 0.837*** 

(0.154) (0.156)     (0.160) 

N. Obs. 7,460 

Nota:  *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. Modelos estimados via SURE e incluem dummies de UF. 
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Tabela A.15.1 – Resultados completos de DID sobre o comportamento de professores de 

Português – amostra [5,15] – escolas públicas e privadas 

  ativ_lp_1 ativ_lp_2 ativ_lp_3 ativ_lp_4 ativ_lp_5 

menino 
0.013 0.023 0.025* 0.024* 0.032** 

(0.009) (0.015) (0.014) (0.014) (0.014) 

branco 
0.031*** 0.037** 0.016 0.023 0.037** 

(0.010) (0.016) (0.015) (0.016) (0.015) 

atrasado 
0.012 -0.014 0.014 -0.022 0.028 

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

trabalha 
0.006 -0.001 -0.029 0.001 -0.024 

(0.012) (0.019) (0.019) (0.019) (0.018) 

tv 
0.002 0.055 -0.143** 0.036 -0.072 

(0.043) (0.067) (0.065) (0.066) (0.063) 

carro 
-0.000 0.037* 0.018 0.041* -0.045** 

(0.014) (0.022) (0.021) (0.022) (0.021) 

gel 
-0.018 -0.066 -0.051 0.097 0.090 

(0.044) (0.069) (0.067) (0.067) (0.064) 

pc_net 
-0.007 0.003 0.054*** 0.010 -0.044*** 

(0.012) (0.018) (0.018) (0.018) (0.017) 

mae 
-0.032 -0.001 0.001 0.002 0.023 

(0.029) (0.045) (0.044) (0.044) (0.042) 

pai 
0.028 0.010 -0.033 0.008 0.030 

(0.023) (0.035) (0.034) (0.034) (0.033) 

educ_pais_0 
-0.025 -0.053 -0.140 -0.135 -0.202** 

(0.066) (0.102) (0.100) (0.100) (0.095) 

educ_pais_1 
0.008 0.028 -0.130 -0.061 -0.159* 

(0.060) (0.094) (0.092) (0.092) (0.088) 

educ_pais_2 
0.015 0.072 -0.069 -0.024 -0.127 

(0.060) (0.094) (0.091) (0.092) (0.088) 

educ_pais_3 
0.018 0.071 -0.057 -0.015 -0.136 

(0.060) (0.093) (0.091) (0.092) (0.087) 

sal_prof_med 
-0.029*** 0.050*** 0.007 0.046*** 0.125*** 

(0.011) (0.017) (0.016) (0.016) (0.016) 

educ_prof_sup 
0.086*** -0.150*** 0.166*** 0.026 0.020 

(0.030) (0.047) (0.046) (0.047) (0.044) 

expr_prof_med 
0.029*** 0.035** -0.019 0.041*** 0.024 

(0.010) (0.016) (0.015) (0.015) (0.015) 

tam_em 
0.000*** 0.000*** 0.000** 0.001*** -0.000*** 

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

var_corte 
0.026*** 0.031*** 0.065*** -0.007 -0.045*** 

(0.006) (0.010) (0.010) (0.010) (0.009) 

var_corte_T 
0.036** 0.159*** 0.182*** 0.058** 0.173*** 

(0.015) (0.024) (0.023) (0.024) (0.022) 

var_corte2 
0.007*** 0.005*** 0.003** -0.006*** 0.003** 

(0.001) (0.002) (0.002) (0.002) (0.002) 

var_corte2_T 
-0.016*** -0.035*** -0.042*** -0.016*** -0.021*** 

(0.003) (0.005) (0.004) (0.004) (0.004) 

d_07 
-0.426*** -0.026 0.021 -0.255*** 0.176*** 

(0.026) (0.040) (0.039) (0.040) (0.038) 

d 
-0.336*** -0.241*** -0.292*** -0.217*** 0.264*** 

(0.049) (0.076) (0.074) (0.074) (0.071) 

T 
0.238*** 0.042 -0.123* 0.270*** -0.302*** 

(0.045) (0.070) (0.068) (0.069) (0.065) 

Constante 
0.294** (dropped) (dropped) (dropped) 0.261 

(0.116)       (0.169) 

N. Obs. 4,252 

Nota:  *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. Modelos estimados via SURE e incluem dummies de UF. 
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Tabela A.15.2 – Resultados completos de DID sobre o comportamento de professores de 

Português – amostra [5,15] – escolas públicas e privadas 

  ativ_lp_6 ativ_lp_7 ativ_lp_8 ativ_lp_9 ativ_lp_10 

menino 
0.031** 0.027* 0.030** 0.020 0.036** 

(0.014) (0.014) (0.014) (0.014) (0.015) 

branco 
0.026* 0.025* 0.017 -0.006 0.010 

(0.015) (0.015) (0.015) (0.015) (0.016) 

atrasado 
0.046** 0.036* -0.012 0.014 -0.023 

(0.022) (0.022) (0.022) (0.022) (0.023) 

trabalha 
0.051*** -0.010 -0.009 -0.033* -0.036* 

(0.018) (0.018) (0.019) (0.019) (0.019) 

tv 
-0.137** -0.111* -0.080 -0.044 -0.120* 

(0.064) (0.064) (0.065) (0.065) (0.067) 

carro 
0.007 -0.009 -0.033 -0.006 -0.024 

(0.021) (0.021) (0.021) (0.021) (0.022) 

gel 
0.070 0.014 0.032 -0.107 0.012 

(0.065) (0.065) (0.067) (0.067) (0.069) 

pc_net 
0.016 0.013 0.007 0.031* -0.007 

(0.017) (0.017) (0.018) (0.018) (0.018) 

mae 
0.044 0.043 -0.053 -0.038 0.012 

(0.042) (0.043) (0.043) (0.044) (0.045) 

pai 
-0.006 0.005 0.046 -0.007 0.029 

(0.033) (0.033) (0.034) (0.034) (0.035) 

educ_pais_0 
-0.021 -0.036 -0.161 -0.059 -0.105 

(0.097) (0.097) (0.099) (0.099) (0.102) 

educ_pais_1 
0.004 -0.037 -0.113 -0.033 -0.024 

(0.089) (0.090) (0.091) (0.092) (0.094) 

educ_pais_2 
0.031 -0.019 -0.074 -0.001 -0.000 

(0.089) (0.089) (0.091) (0.091) (0.094) 

educ_pais_3 
0.057 -0.014 -0.042 0.004 0.011 

(0.088) (0.089) (0.091) (0.091) (0.093) 

sal_prof_med 
-0.096*** -0.108*** 0.118*** 0.089*** 0.063*** 

(0.016) (0.016) (0.016) (0.016) (0.017) 

educ_prof_sup 
0.195*** 0.032 0.133*** 0.436*** 0.144*** 

(0.045) (0.045) (0.046) (0.046) (0.047) 

expr_prof_med 
0.030** 0.035** 0.040*** -0.013 0.046*** 

(0.015) (0.015) (0.015) (0.015) (0.016) 

tam_em 
-0.000** -0.000*** 0.000* 0.000 0.000*** 

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

var_corte 
-0.026*** -0.040*** 0.018* -0.009 -0.027*** 

(0.009) (0.009) (0.010) (0.010) (0.010) 

var_corte_T 
0.011 0.105*** 0.205*** 0.009 0.171*** 

(0.023) (0.023) (0.023) (0.023) (0.024) 

var_corte2 
-0.007*** -0.003* -0.001 -0.004*** 0.000 

(0.002) (0.002) (0.002) (0.002) (0.002) 

var_corte2_T 
0.005 -0.008* -0.041*** -0.002 -0.026*** 

(0.004) (0.004) (0.004) (0.004) (0.005) 

d_07 
0.110*** 0.248*** 0.271*** -0.341*** -0.044 

(0.038) (0.039) (0.039) (0.039) (0.040) 

d 
0.137* 0.259*** -0.075 -0.390*** -0.035 

(0.072) (0.072) (0.074) (0.074) (0.076) 

T 
-0.165** -0.302*** -0.274*** 0.502*** -0.076 

(0.066) (0.067) (0.068) (0.068) (0.070) 

Constante 
(dropped) (dropped) (dropped) (dropped) (dropped) 

(0.154) (0.156)     (0.160) 

N. Obs. 4,252 

Nota:  *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. Modelos estimados via SURE e incluem dummies de UF. 
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Tabela A.16.1 – Resultados completos de DID sobre o comportamento de professores de 

Português – amostra [7,12] – escolas públicas e privadas 

  ativ_lp_1 ativ_lp_2 ativ_lp_3 ativ_lp_4 ativ_lp_5 

menino 
0.014 0.006 0.015 0.044** 0.021 

(0.011) (0.017) (0.016) (0.017) (0.017) 

branco 
0.023* 0.036* 0.021 0.027 0.019 

(0.012) (0.019) (0.018) (0.019) (0.018) 

atrasado 
0.036** -0.028 -0.006 -0.029 0.032 

(0.016) (0.026) (0.025) (0.026) (0.026) 

trabalha 
-0.017 -0.009 -0.041* -0.022 -0.031 

(0.014) (0.023) (0.022) (0.023) (0.022) 

tv 
0.024 0.026 -0.183** 0.012 -0.066 

(0.050) (0.081) (0.077) (0.081) (0.079) 

carro 
-0.048*** 0.079*** 0.001 0.068** -0.023 

(0.017) (0.027) (0.026) (0.027) (0.027) 

gel 
-0.065 -0.053 0.017 0.081 0.081 

(0.046) (0.074) (0.071) (0.075) (0.073) 

pc_net 
0.008 0.011 0.035* 0.014 -0.036* 

(0.014) (0.022) (0.021) (0.022) (0.022) 

mae 
-0.011 -0.045 -0.027 -0.039 -0.013 

(0.034) (0.055) (0.052) (0.055) (0.054) 

pai 
0.036 0.014 -0.013 -0.044 0.076* 

(0.027) (0.043) (0.041) (0.043) (0.042) 

educ_pais_0 
-0.144* 0.111 -0.253** -0.057 -0.203 

(0.081) (0.131) (0.124) (0.132) (0.128) 

educ_pais_1 
-0.128* 0.153 -0.200* 0.001 -0.177 

(0.077) (0.124) (0.118) (0.125) (0.121) 

educ_pais_2 
-0.107 0.190 -0.112 0.043 -0.144 

(0.077) (0.123) (0.117) (0.124) (0.121) 

educ_pais_3 
-0.098 0.204* -0.089 0.074 -0.157 

(0.076) (0.123) (0.117) (0.124) (0.120) 

sal_prof_med 
-0.096*** -0.071*** -0.057*** 0.102*** 0.054*** 

(0.013) (0.021) (0.020) (0.021) (0.021) 

educ_prof_sup 
0.034 -0.185*** 0.300*** 0.102** 0.087* 

(0.031) (0.050) (0.047) (0.050) (0.049) 

expr_prof_med 
0.036*** -0.011 -0.024 0.075*** 0.011 

(0.012) (0.020) (0.019) (0.020) (0.019) 

tam_em 
0.000*** 0.000** 0.000*** 0.001*** -0.000 

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

var_corte 
0.058*** 0.028 0.079*** 0.078*** -0.076*** 

(0.015) (0.025) (0.024) (0.025) (0.024) 

var_corte_T 
-0.123*** -0.094** -0.077* -0.279*** 0.112** 

(0.029) (0.046) (0.044) (0.047) (0.045) 

var_corte2 
0.017*** -0.005 -0.020*** 0.025*** -0.011* 

(0.004) (0.007) (0.006) (0.007) (0.006) 

var_corte2_T 
0.019** 0.067*** 0.083*** 0.050*** 0.032** 

(0.009) (0.014) (0.014) (0.014) (0.014) 

d_07 
-0.197*** 0.073 -0.084 -0.125** 0.074 

(0.037) (0.060) (0.057) (0.061) (0.059) 

d 
-0.222*** -0.131 -0.416*** -0.322*** 0.252*** 

(0.061) (0.097) (0.093) (0.098) (0.096) 

T 
0.158*** -0.056 -0.085 0.394*** -0.260*** 

(0.051) (0.082) (0.078) (0.083) (0.080) 

Constante 
(dropped) 0.068 0.539** (dropped) -0.251 

  (0.245) (0.233)   (0.240) 

N. Obs. 2,608 

Nota:  *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. Modelos estimados via SURE e incluem dummies de UF. 
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Tabela A.16.2 – Resultados completos de DID sobre o comportamento de professores de 

Português – amostra [7,12] – escolas públicas e privadas 

  ativ_lp_6 ativ_lp_7 ativ_lp_8 ativ_lp_9 ativ_lp_10 

menino 
0.014 0.022 0.024 0.034** 0.028* 

(0.018) (0.017) (0.018) (0.017) (0.017) 

branco 
0.032* 0.024 0.033* 0.021 -0.006 

(0.019) (0.018) (0.019) (0.019) (0.019) 

atrasado 
0.037 -0.005 -0.050* 0.007 -0.026 

(0.027) (0.025) (0.027) (0.026) (0.026) 

trabalha 
0.049** -0.002 0.000 -0.031 -0.070*** 

(0.023) (0.022) (0.023) (0.023) (0.022) 

tv 
-0.166** -0.160** -0.111 -0.126 -0.091 

(0.082) (0.078) (0.082) (0.081) (0.080) 

carro 
0.058** 0.025 -0.061** -0.031 0.006 

(0.028) (0.026) (0.028) (0.027) (0.027) 

gel 
0.059 0.027 0.086 -0.028 -0.011 

(0.076) (0.072) (0.076) (0.074) (0.074) 

pc_net 
0.021 0.014 -0.008 0.007 0.037* 

(0.022) (0.021) (0.022) (0.022) (0.022) 

mae 
0.051 0.008 -0.050 0.021 -0.056 

(0.056) (0.053) (0.056) (0.055) (0.055) 

pai 
0.037 0.091** 0.089** -0.017 0.017 

(0.044) (0.041) (0.044) (0.043) (0.042) 

educ_pais_0 
0.006 -0.036 -0.218 -0.180 -0.034 

(0.133) (0.126) (0.133) (0.131) (0.129) 

educ_pais_1 
0.018 -0.028 -0.170 -0.106 -0.021 

(0.126) (0.119) (0.126) (0.124) (0.123) 

educ_pais_2 
0.027 -0.035 -0.177 -0.055 0.004 

(0.126) (0.119) (0.125) (0.123) (0.122) 

educ_pais_3 
0.051 -0.027 -0.139 -0.040 0.015 

(0.125) (0.118) (0.125) (0.123) (0.122) 

sal_prof_med 
-0.144*** -0.169*** 0.000 0.062*** 0.006 

(0.022) (0.020) (0.022) (0.021) (0.021) 

educ_prof_sup 
0.253*** 0.004 0.084* 0.517*** 0.174*** 

(0.051) (0.048) (0.050) (0.050) (0.049) 

expr_prof_med 
0.053*** 0.137*** 0.059*** 0.005 -0.017 

(0.020) (0.019) (0.020) (0.020) (0.020) 

tam_em 
-0.000*** -0.000 0.000*** -0.000 0.000*** 

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

var_corte 
-0.034 0.037 0.047* 0.152*** -0.004 

(0.025) (0.024) (0.025) (0.025) (0.025) 

var_corte_T 
-0.231*** -0.082* 0.055 -0.090* -0.217*** 

(0.047) (0.045) (0.047) (0.046) (0.046) 

var_corte2 
-0.016** -0.007 -0.019*** 0.035*** 0.034*** 

(0.007) (0.006) (0.007) (0.007) (0.006) 

var_corte2_T 
0.108*** 0.039*** 0.026* -0.047*** 0.058*** 

(0.015) (0.014) (0.015) (0.014) (0.014) 

d_07 
0.046 0.270*** 0.076 -0.283*** -0.105* 

(0.061) (0.058) (0.061) (0.060) (0.060) 

d 
0.156 0.130 -0.381*** -0.713*** -0.139 

(0.099) (0.094) (0.099) (0.098) (0.097) 

T 
-0.181** -0.319*** -0.074 0.660*** 0.181** 

(0.084) (0.079) (0.084) (0.082) (0.081) 

Constante 
(dropped) (dropped) 1.263*** (dropped) (dropped) 

    (0.249)     

N. Obs. 2,608 

Nota:  *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. Modelos estimados via SURE e incluem dummies de UF. 
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Tabela A.17 – Resultados completos de DID sobre proficiência – amostra total – escolas privadas 

  
Proficiência 

Matemática 

Proficiência 

Português 
  

Proficiência 

Matemática 

Proficiência 

Português 

menino 
17.017*** -7.969*** 

sal_prof_med 
-6.494*** -5.710*** 

(0.865) (0.777) (1.988) (1.452) 

branco 
5.063*** 3.598*** 

educ_prof_sup 
-4.247 1.465 

(0.940) (0.772) (4.226) (2.796) 

atrasado 
-34.374*** -29.585*** 

expr_prof_med 
-2.738 1.962 

(1.649) (1.547) (2.243) (1.613) 

trabalha 
-15.976*** -15.152*** 

branco_dir 
3.360* 2.388 

(1.479) (1.181) (1.974) (1.455) 

tv 
31.443*** 10.629* 

sal_dir_med 
-4.096** -3.358** 

(7.498) (6.145) (1.806) (1.362) 

carro 
3.202** -1.402 

educ_dir_sup 
-4.530 -0.293 

(1.358) (1.264) (3.502) (2.576) 

gel 
18.290** 6.694 

expr_dir_med 
-1.013 -1.395 

(8.403) (6.137) (1.915) (1.393) 

pc_net 
7.144*** 5.669*** 

tam_em 
0.011* 0.008** 

(1.200) (0.973) (0.006) (0.004) 

mae 
2.340 4.386** 

var_corte 
0.003 -0.005 

(2.255) (1.742) (0.049) (0.034) 

pai 
-0.797 -4.050*** 

var_corte_T 
0.047 0.027 

(1.448) (1.231) (0.061) (0.043) 

educ_pais_0 
-1.694 -0.460 

var_corte2 
0.000 0.000 

(7.213) (6.930) (0.000) (0.000) 

educ_pais_1 
-2.103 -2.244 

var_corte2_T 
0.000 0.000 

(3.169) (2.873) (0.000) (0.000) 

educ_pais_2 
4.878 6.676** 

d 
6.745* 2.078 

(3.018) (2.767) (3.692) (2.982) 

educ_pais_3 
15.556*** 14.005*** 

d_07 
-0.011 0.335 

(2.963) (2.705) (3.639) (3.050) 

mulher_prof 
2.673 -0.058 

T 
2.863 3.788 

(2.087) (1.458) (4.267) (3.465) 

idade_prof_med 
-4.312* -2.299 

Constante 
241.659*** 262.248*** 

(2.289) (1.625) (13.253) (10.207) 

branco_prof 
3.767** 2.765** N. Obs. 17,618 17,681 

(1.875) (1.378) R2 0.206 0.152 

Nota1:  *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. Nota2: modelos incluem dummies de UF. 
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Tabela A.18 – Resultados completos de DID sobre insumos escolares – amostra total – escolas privadas 

  
Projeto 

Pedag. 

 Prova de 

seleção 

Aulas de 

reforço 
Biblioteca Lab. Info. Lab. Cien. Internet 

branco_dir 
0.066* -0.020 0.052** -0.011 0.038 0.087** 0.014 

(0.035) (0.026) (0.026) (0.023) (0.029) (0.036) (0.013) 

sal_dir_med 
-0.007 -0.034 -0.033 -0.048** -0.101*** -0.078** -0.012 

(0.034) (0.026) (0.025) (0.020) (0.028) (0.034) (0.011) 

educ_dir_sup 
0.062 0.069* -0.045 -0.063* -0.011 -0.002 -0.008 

(0.057) (0.039) (0.034) (0.032) (0.052) (0.057) (0.021) 

expr_dir_med 
-0.117*** -0.038* -0.031 0.021 0.017 -0.016 -0.011 

(0.036) (0.022) (0.026) (0.018) (0.028) (0.034) (0.013) 

tam_em 
-0.000 0.000*** 0.000** -0.000 0.000 -0.000 0.000** 

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

var_corte 
0.001 -0.000 -0.000 0.000 -0.000 0.001* -0.000 

(0.001) (0.001) (0.000) (0.001) (0.001) (0.001) (0.000) 

var_corte_T 
-0.003*** -0.001 -0.000 0.000 0.000 -0.001 0.000 

(0.001) (0.001) (0.001) (0.001) (0.001) (0.001) (0.000) 

var_corte2 
-0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000 

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

var_corte2_T 
0.000** 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000 

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

d 
0.013 0.068* 0.092* 0.012 0.029 0.100* 0.108** 

(0.056) (0.039) (0.047) (0.048) (0.057) (0.060) (0.043) 

d_07 
-0.240*** 0.025 0.020 0.069* 0.087* 0.021 0.084* 

(0.062) (0.034) (0.051) (0.041) (0.051) (0.055) (0.046) 

T 
0.105 -0.015 -0.053 -0.001 -0.029 0.032 -0.059 

(0.076) (0.047) (0.059) (0.051) (0.063) (0.068) (0.049) 

Constante 
0.606*** -0.138** 0.971*** 1.030*** 0.771*** 0.583*** 0.875*** 

(0.182) (0.064) (0.062) (0.057) (0.162) (0.194) (0.045) 

N. Obs. 54,561 55,355 53,567 56,337 56,337 56,337 54,527 

R2 0.129 0.208 0.117 0.075 0.113 0.161 0.080 

Nota1:  *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. Nota2: modelos incluem dummies de UF. 
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Tabela A.19 – Resultados completos de DID sobre proficiência – amostra [0,19] – escolas privadas 

  
Proficiência 

Matemática 

Proficiência 

Português 
  

Proficiência 

Matemática 

Proficiência 

Português 

menino 
17.225*** -8.702*** 

sal_prof_med 
-6.952*** -4.260** 

(1.375) (1.191) (2.458) (2.016) 

branco 
6.050*** 5.299*** 

educ_prof_sup 
-12.224** 7.389 

(1.413) (1.210) (5.486) (5.472) 

atrasado 
-34.418*** -27.137*** 

expr_prof_med 
-6.618** -1.018 

(2.098) (2.072) (2.989) (2.504) 

trabalha 
-11.923*** -12.731*** 

branco_dir 
4.638* 2.797 

(1.970) (1.763) (2.681) (2.012) 

tv 
17.621* 3.327 

sal_dir_med 
-4.360* -4.662** 

(9.383) (10.961) (2.562) (1.957) 

carro 
-0.860 -4.619** 

educ_dir_sup 
-8.445* -3.716 

(2.013) (1.896) (4.567) (3.943) 

gel 
-10.557 -4.787 

expr_dir_med 
-2.433 -2.223 

(9.678) (12.163) (2.244) (1.856) 

pc_net 
3.751** 4.311*** 

tam_em 
0.009 -0.006 

(1.562) (1.460) (0.017) (0.012) 

mae 
1.247 4.083 

var_corte 
1.325** 0.345 

(3.444) (2.795) (0.532) (0.448) 

pai 
2.095 -4.148** 

var_corte_T 
-0.585 0.627 

(2.301) (1.989) (1.950) (1.572) 

educ_pais_0 
-14.482 -7.724 

var_corte2 
0.074 0.015 

(9.200) (9.148) (0.051) (0.043) 

educ_pais_1 
-5.341 2.681 

var_corte2_T 
-0.126 -0.048 

(4.809) (4.729) (0.197) (0.156) 

educ_pais_2 
0.733 10.425** 

d 
-4.239 -0.826 

(4.665) (4.500) (5.981) (5.044) 

educ_pais_3 
7.899* 16.206*** 

d_07 
3.386 1.593 

(4.547) (4.380) (3.735) (3.121) 

mulher_prof 
0.949 0.227 

T 
6.968 2.250 

(2.809) (1.944) (6.098) (5.361) 

idade_prof_med 
-0.264 -2.468 

Constante 
308.584*** 271.737*** 

(2.980) (2.480) (17.317) (27.773) 

branco_prof 
2.698 2.122 N. Obs. 7,563 7,508 

(2.298) (1.991) R2 0.177 0.136 

Nota1:  *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. Nota2: modelos incluem dummies de UF. 
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Tabela A.20 – Resultados completos de DID sobre insumos escolares – amostra [0,19] – escolas privadas 

  
Projeto 

Pedag. 

 Prova de 

seleção 

Aulas de 

reforço 
Biblioteca Lab. Info. Lab. Cien. Internet 

branco_dir 
0.130*** 0.003 0.046 -0.033 0.018 0.051 0.030 

(0.047) (0.029) (0.039) (0.031) (0.039) (0.048) (0.025) 

sal_dir_med 
0.017 -0.022 -0.015 -0.051* -0.126*** -0.081* 0.009 

(0.046) (0.025) (0.038) (0.028) (0.036) (0.046) (0.022) 

educ_dir_sup 
0.024 0.060 0.001 -0.101*** -0.039 0.024 -0.030 

(0.087) (0.037) (0.061) (0.037) (0.068) (0.073) (0.037) 

expr_dir_med 
-0.126** -0.044** -0.050 -0.042 -0.019 0.032 -0.013 

(0.049) (0.022) (0.039) (0.031) (0.033) (0.048) (0.022) 

tam_em 
-0.001* 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 0.000 

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

var_corte 
-0.003 -0.009 -0.012 0.004 0.010 0.010 0.003 

(0.010) (0.006) (0.007) (0.007) (0.008) (0.010) (0.006) 

var_corte_T 
-0.042 0.052** 0.044 0.057** 0.041 -0.022 0.025 

(0.038) (0.022) (0.038) (0.027) (0.036) (0.043) (0.019) 

var_corte2 
0.000 -0.001* 0.001 -0.002** 0.001 0.000 0.000 

(0.001) (0.001) (0.001) (0.001) (0.001) (0.001) (0.001) 

var_corte2_T 
0.006 -0.003 -0.004 -0.003 -0.004 0.002 -0.002 

(0.004) (0.003) (0.004) (0.002) (0.004) (0.004) (0.002) 

d 
0.078 0.184** 0.159* -0.041 -0.060 -0.047 0.060 

(0.111) (0.077) (0.090) (0.071) (0.106) (0.107) (0.069) 

d_07 
-0.252*** 0.020 0.024 0.067* 0.102** 0.031 0.089** 

(0.059) (0.034) (0.049) (0.037) (0.050) (0.055) (0.045) 

T 
0.109 -0.223*** -0.122 -0.172* -0.113 0.068 -0.105 

(0.121) (0.070) (0.111) (0.093) (0.118) (0.123) (0.078) 

Constante 
0.737** -0.096 0.832*** 1.223*** 0.979*** 0.858*** 0.888*** 

(0.297) (0.075) (0.107) (0.096) (0.119) (0.136) (0.085) 

N. Obs. 22,400 22,638 21,633 22,917 22,917 22,917 22,415 

R2 0.118 0.179 0.138 0.169 0.151 0.200 0.118 

Nota1:  *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. Nota2: modelos incluem dummies de UF. 
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Tabela A.21 – Resultados completos de DID sobre proficiência – amostra [5,14] – escolas privadas 

  
Proficiência 

Matemática 

Proficiência 

Português 
  

Proficiência 

Matemática 

Proficiência 

Português 

menino 
17.366*** -6.993*** 

sal_prof_med 
-8.138*** -2.156 

(1.793) (1.537) (2.584) (2.592) 

branco 
5.467*** 5.324*** 

educ_prof_sup 
-9.786 13.099 

(1.955) (1.567) (7.462) (9.044) 

atrasado 
-36.455*** -27.654*** 

expr_prof_med 
-3.709 1.593 

(2.960) (2.635) (3.735) (3.233) 

trabalha 
-13.364*** -13.017*** 

branco_dir 
9.684*** 7.046*** 

(2.393) (2.298) (3.399) (2.595) 

tv 
27.273*** 0.132 

sal_dir_med 
-8.678** -7.356*** 

(9.421) (17.249) (3.386) (2.567) 

carro 
-1.992 -3.733* 

educ_dir_sup 
0.538 -0.401 

(2.599) (2.258) (5.521) (4.807) 

gel 
-13.291 -11.267 

expr_dir_med 
-5.207* -2.971 

(13.668) (14.674) (2.759) (2.336) 

pc_net 
1.966 2.893 

tam_em 
-0.032 -0.028* 

(2.100) (1.927) (0.023) (0.016) 

mae 
-1.370 4.833 

var_corte 
0.043 -0.012 

(4.678) (3.640) (1.198) (0.970) 

pai 
1.728 -4.914** 

var_corte_T 
2.907 8.268** 

(2.892) (2.465) (4.161) (3.595) 

educ_pais_0 
-8.738 18.600* 

var_corte2 
0.008 -0.036 

(10.675) (10.921) (0.189) (0.153) 

educ_pais_1 
-10.961** 8.552 

var_corte2_T 
-0.269 -1.223* 

(5.445) (5.642) (0.840) (0.712) 

educ_pais_2 
-4.921 17.757*** 

d 
6.145 1.760 

(5.442) (5.364) (7.642) (6.147) 

educ_pais_3 
4.720 22.544*** 

d_07 
7.405* -0.575 

(5.166) (5.217) (4.281) (3.743) 

mulher_prof 
0.670 -0.038 

T 
-5.697 -5.887 

(3.651) (2.221) (6.807) (6.169) 

idade_prof_med 
-1.709 -10.549*** 

Constante 
312.770*** 299.712*** 

(3.865) (3.332) (20.112) (25.337) 

branco_prof 
5.469* 2.947 N. Obs. 4,360 4,338 

(2.913) (2.351) R2 0.187 0.146 

Nota1:  *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. Nota2: modelos incluem dummies de UF. 
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Tabela A.22 – Resultados completos de DID sobre insumos escolares – amostra [5,14] – escolas privadas 

  
Projeto 

Pedag. 

 Prova de 

seleção 

Aulas de 

reforço 
Biblioteca Lab. Info. Lab. Cien. Internet 

branco_dir 
0.215*** -0.007 0.053 -0.020 0.012 0.085 0.035 

(0.061) (0.039) (0.057) (0.034) (0.057) (0.062) (0.039) 

sal_dir_med 
-0.019 -0.035 -0.074 -0.027 -0.125** -0.104* 0.021 

(0.066) (0.037) (0.055) (0.035) (0.052) (0.063) (0.031) 

educ_dir_sup 
0.096 0.066 0.042 -0.136*** -0.059 0.028 -0.022 

(0.106) (0.060) (0.089) (0.035) (0.081) (0.094) (0.051) 

expr_dir_med 
-0.083 -0.059* -0.033 -0.021 0.020 0.047 0.006 

(0.063) (0.031) (0.059) (0.040) (0.047) (0.066) (0.034) 

tam_em 
-0.000 0.000 -0.000 -0.000 0.000 0.000 0.000 

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

var_corte 
-0.027 -0.014 0.001 -0.008 0.002 0.005 0.008 

(0.023) (0.015) (0.022) (0.016) (0.019) (0.022) (0.013) 

var_corte_T 
-0.094 -0.009 0.145* 0.084 0.035 0.091 -0.003 

(0.096) (0.061) (0.085) (0.070) (0.086) (0.096) (0.066) 

var_corte2 
-0.006 -0.002 -0.000 -0.003 0.003 0.004 0.004 

(0.004) (0.002) (0.004) (0.003) (0.003) (0.004) (0.003) 

var_corte2_T 
0.025 0.016 -0.025 -0.004 -0.003 -0.025 -0.001 

(0.018) (0.014) (0.016) (0.012) (0.015) (0.017) (0.011) 

d 
0.116 0.218** 0.079 -0.034 -0.045 -0.026 -0.009 

(0.149) (0.107) (0.125) (0.094) (0.143) (0.144) (0.095) 

d_07 
-0.338*** 0.042 -0.041 0.009 0.038 0.036 0.036 

(0.073) (0.049) (0.066) (0.039) (0.067) (0.068) (0.052) 

T 
0.182 -0.250*** -0.128 -0.141 -0.049 0.044 0.015 

(0.154) (0.091) (0.145) (0.108) (0.150) (0.150) (0.107) 

Constante 
0.664** -0.095 1.001*** 1.281*** 1.015*** 0.691*** 0.915*** 

(0.303) (0.108) (0.141) (0.105) (0.171) (0.189) (0.101) 

N. Obs. 12,750 12,801 12,317 12,971 12,971 12,971 12,699 

R2 0.194 0.243 0.187 0.188 0.185 0.253 0.151 

Nota1:  *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. Nota2: modelos incluem dummies de UF. 
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Tabela A.23 – Resultados completos de DID sobre proficiência – amostra [7,12] – escolas privadas 

  
Proficiência 

Matemática 

Proficiência 

Português 
  

Proficiência 

Matemática 

Proficiência 

Português 

menino 
17.796*** -7.430*** 

sal_prof_med 
-9.292** -4.217 

(2.199) (1.958) (3.666) (2.933) 

branco 
5.703** 9.098*** 

educ_prof_sup 
-8.834 0.707 

(2.595) (1.868) (8.997) (13.019) 

atrasado 
-36.745*** -29.848*** 

expr_prof_med 
-3.183 5.224 

(4.079) (3.223) (4.481) (3.841) 

trabalha 
-11.987*** -11.202*** 

branco_dir 
4.925 3.221 

(2.806) (3.061) (3.580) (2.761) 

tv 
25.870** 0.553 

sal_dir_med 
-14.319*** -8.863*** 

(12.369) (18.998) (4.056) (2.850) 

carro 
-1.864 -4.189 

educ_dir_sup 
-4.172 -1.156 

(3.656) (2.994) (6.684) (5.790) 

gel 
-1.860 8.305 

expr_dir_med 
-7.776** -4.952 

(14.856) (16.629) (3.807) (3.057) 

pc_net 
-0.660 1.114 

tam_em 
-0.038 -0.015 

(2.634) (2.316) (0.024) (0.020) 

mae 
-4.558 6.296 

var_corte 
4.011* 1.688 

(5.549) (4.517) (2.270) (1.873) 

pai 
-0.838 -2.194 

var_corte_T 
7.673 7.639 

(3.721) (2.945) (7.668) (5.697) 

educ_pais_0 
7.348 11.728 

var_corte2 
1.618** 0.814 

(13.159) (15.225) (0.635) (0.510) 

educ_pais_1 
-0.998 11.883* 

var_corte2_T 
-4.506* -2.855 

(8.170) (7.101) (2.582) (2.064) 

educ_pais_2 
2.884 16.107** 

d 
-0.891 -2.005 

(8.221) (6.716) (9.616) (7.914) 

educ_pais_3 
12.316 20.570*** 

d_07 
12.229** 0.489 

(7.895) (6.633) (5.583) (4.526) 

mulher_prof 
-2.270 0.200 

T 
-6.555 -2.959 

(3.809) (2.566) (8.260) (7.413) 

idade_prof_med 
-6.199 -11.834*** 

Constante 
308.073*** 287.101*** 

(4.390) (3.531) (24.479) (30.232) 

branco_prof 
4.236 4.236 N. Obs. 2,637 2,598 

(3.576) (2.818) R2 0.206 0.168 

Nota1:  *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. Nota2: modelos incluem dummies de UF. 
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Tabela A.24 – Resultados completos de DID sobre insumos escolares – amostra [7,12] – escolas privadas 

  
Projeto 

Pedag. 

 Prova de 

seleção 

Aulas de 

reforço 
Biblioteca Lab. Info. Lab. Cien. Internet 

branco_dir 
0.162** 0.005 0.074 -0.071* -0.028 0.026 0.016 

(0.076) (0.038) (0.065) (0.042) (0.073) (0.074) (0.049) 

sal_dir_med 
-0.134* -0.043 -0.102 -0.017 -0.129* -0.045 -0.028 

(0.081) (0.041) (0.068) (0.045) (0.067) (0.082) (0.041) 

educ_dir_sup 
0.068 0.041 -0.022 -0.136*** -0.089 -0.080 0.000 

(0.153) (0.094) (0.114) (0.052) (0.110) (0.105) (0.080) 

expr_dir_med 
0.007 -0.037 -0.153** -0.038 -0.106 -0.005 -0.006 

(0.077) (0.026) (0.068) (0.051) (0.074) (0.080) (0.048) 

tam_em 
-0.000 0.000 -0.001 -0.000 -0.000 0.000 0.000 

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.001) (0.001) (0.000) 

var_corte 
-0.022 0.006 0.033 0.000 -0.002 0.069 0.051* 

(0.043) (0.033) (0.037) (0.027) (0.044) (0.044) (0.026) 

var_corte_T 
0.117 0.085 0.186 0.214* 0.148 0.127 0.039 

(0.172) (0.103) (0.151) (0.127) (0.155) (0.170) (0.109) 

var_corte2 
-0.017 -0.010 -0.020** 0.002 0.009 -0.015 0.006 

(0.013) (0.008) (0.010) (0.007) (0.011) (0.011) (0.007) 

var_corte2_T 
-0.066 -0.016 -0.034 -0.064 -0.041 -0.046 -0.039 

(0.051) (0.032) (0.045) (0.041) (0.046) (0.053) (0.034) 

d 
0.070 0.120 -0.011 -0.036 -0.013 -0.240 -0.099 

(0.172) (0.129) (0.161) (0.116) (0.190) (0.179) (0.116) 

d_07 
-0.326*** 0.009 -0.031 0.046 0.051 0.008 0.064 

(0.094) (0.063) (0.091) (0.056) (0.081) (0.091) (0.077) 

T 
0.146 -0.241** -0.183 -0.192* -0.121 0.063 0.027 

(0.174) (0.104) (0.169) (0.113) (0.168) (0.171) (0.128) 

Constante 
1.184*** 0.331 0.952*** 1.185*** 1.147*** 0.785** 1.019*** 

(0.268) (0.324) (0.327) (0.095) (0.202) (0.380) (0.139) 

N. Obs. 7,898 7,915 7,632 7,977 7,977 7,977 7,839 

R2 0.251 0.322 0.271 0.271 0.186 0.305 0.215 

Nota1:  *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. Nota2: modelos incluem dummies de UF. 
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Tabela A.25.1 – Resultados completos de DID sobre o comportamento de professores de 

Matemática – amostra total – escolas privadas 

  ativ_mat_1 ativ_mat_2 ativ_mat_3 ativ_mat_4 ativ_mat_5 

menino 
0.007 0.006 -0.002 -0.001 -0.004 

(0.005) (0.007) (0.005) (0.007) (0.006) 

branco 
-0.007 0.007 0.000 -0.008 -0.002 

(0.005) (0.007) (0.006) (0.008) (0.007) 

atrasado 
-0.016* -0.011 -0.028*** -0.023 0.021* 

(0.010) (0.013) (0.010) (0.014) (0.012) 

trabalha 
-0.019** -0.029*** -0.008 -0.007 -0.013 

(0.007) (0.010) (0.008) (0.011) (0.009) 

tv 
0.000 -0.058 -0.045 0.043 -0.055 

(0.038) (0.052) (0.041) (0.055) (0.047) 

carro 
0.016** -0.003 0.002 0.044*** -0.027*** 

(0.008) (0.011) (0.008) (0.011) (0.010) 

gel 
0.034 0.141** 0.042 -0.027 0.092* 

(0.042) (0.057) (0.044) (0.060) (0.051) 

pc_net 
0.004 0.004 0.005 0.021** -0.015* 

(0.006) (0.009) (0.007) (0.009) (0.008) 

mae 
0.005 -0.011 -0.005 -0.057*** -0.021 

(0.012) (0.017) (0.013) (0.018) (0.015) 

pai 
-0.018* 0.005 0.016 -0.017 0.033*** 

(0.009) (0.013) (0.010) (0.014) (0.012) 

educ_pais_0 
-0.021 -0.137** -0.084* -0.108* 0.079 

(0.043) (0.059) (0.046) (0.063) (0.053) 

educ_pais_1 
0.028 -0.054** -0.005 -0.004 0.024 

(0.020) (0.027) (0.021) (0.028) (0.024) 

educ_pais_2 
0.034* -0.060** -0.000 -0.003 -0.004 

(0.019) (0.026) (0.020) (0.027) (0.023) 

educ_pais_3 
0.023 -0.041* -0.002 -0.002 -0.000 

(0.018) (0.025) (0.020) (0.027) (0.023) 

sal_prof_med 
0.014** -0.027*** 0.002 -0.002 -0.007 

(0.006) (0.008) (0.006) (0.008) (0.007) 

educ_prof_sup 
-0.027** -0.124*** -0.036** -0.191*** -0.084*** 

(0.013) (0.018) (0.014) (0.019) (0.016) 

expr_prof_med 
0.065*** -0.071*** -0.021*** -0.023*** -0.062*** 

(0.005) (0.007) (0.006) (0.008) (0.007) 

tam_em 
0.000 -0.000*** -0.000** -0.000*** -0.000*** 

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

var_corte 
0.001*** 0.001*** -0.000** -0.000 0.001*** 

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

var_corte_T 
-0.001*** -0.000 0.001*** 0.001*** 0.000 

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

var_corte2 
-0.000*** -0.000 0.000*** 0.000* -0.000*** 

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

var_corte2_T 
0.000*** -0.000*** -0.000*** -0.000* -0.000* 

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

d_07 
-0.064*** 0.062*** -0.084*** -0.122*** 0.119*** 

(0.013) (0.018) (0.014) (0.019) (0.016) 

d 
-0.091*** -0.038** -0.041*** -0.079*** 0.019 

(0.013) (0.018) (0.014) (0.019) (0.016) 

T 
0.087*** -0.011 0.117*** 0.073*** -0.068*** 

(0.015) (0.021) (0.016) (0.022) (0.019) 

Constante 
(dropped) (dropped) 0.752*** (dropped) 0.245*** 

  
(0.069) 

 
(0.079) 

N. Obs. 17,540 

Nota:  *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. Modelos estimados via SURE e incluem dummies de UF. 
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Tabela A.25.2 – Resultados completos de DID sobre o comportamento de professores de 

Matemática – amostra total – escolas privadas 

  ativ_mat_6 ativ_mat_7 ativ_mat_8 ativ_mat_9 ativ_mat_10 

menino 
-0.003 -0.004 0.004 0.007 0.005 

(0.006) (0.007) (0.007) (0.007) (0.007) 

branco 
-0.001 -0.010 -0.016** 0.009 -0.012 

(0.007) (0.008) (0.007) (0.008) (0.008) 

atrasado 
-0.029** 0.009 -0.018 -0.034** 0.008 

(0.012) (0.014) (0.013) (0.014) (0.014) 

trabalha 
0.016* 0.005 -0.005 -0.069*** -0.028*** 

(0.009) (0.011) (0.010) (0.011) (0.010) 

tv 
-0.064 -0.097* -0.082* -0.036 -0.040 

(0.049) (0.056) (0.049) (0.055) (0.054) 

carro 
0.001 -0.017 -0.006 0.044*** -0.007 

(0.010) (0.011) (0.010) (0.011) (0.011) 

gel 
-0.012 0.141** -0.031 0.045 0.023 

(0.053) (0.061) (0.054) (0.060) (0.059) 

pc_net 
0.015* 0.011 0.001 0.011 -0.003 

(0.008) (0.009) (0.008) (0.009) (0.009) 

mae 
0.001 -0.041** 0.003 -0.038** -0.036** 

(0.016) (0.018) (0.016) (0.018) (0.018) 

pai 
0.033*** 0.027* 0.022* -0.007 0.022* 

(0.012) (0.014) (0.012) (0.014) (0.013) 

educ_pais_0 
-0.012 0.023 0.005 0.009 0.035 

(0.055) (0.064) (0.056) (0.063) (0.061) 

educ_pais_1 
-0.024 0.006 -0.016 -0.028 0.044 

(0.025) (0.029) (0.025) (0.029) (0.028) 

educ_pais_2 
-0.043* -0.012 -0.036 -0.003 0.029 

(0.024) (0.028) (0.024) (0.027) (0.027) 

educ_pais_3 
-0.050** -0.004 -0.026 0.004 0.022 

(0.023) (0.027) (0.024) (0.027) (0.026) 

sal_prof_med 
-0.015** -0.004 -0.047*** -0.039*** -0.017** 

(0.007) (0.008) (0.007) (0.008) (0.008) 

educ_prof_sup 
-0.104*** -0.038** -0.131*** -0.144*** -0.134*** 

(0.017) (0.019) (0.017) (0.019) (0.018) 

expr_prof_med 
-0.064*** 0.009 -0.055*** -0.008 -0.046*** 

(0.007) (0.008) (0.007) (0.008) (0.008) 

tam_em 
0.000* 0.000* -0.000*** -0.000*** -0.000 

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

var_corte 
-0.001*** -0.000* 0.000*** 0.001*** -0.000 

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

var_corte_T 
0.001*** -0.000 -0.001*** -0.000 0.002*** 

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

var_corte2 
0.000** 0.000*** -0.000 -0.000** 0.000 

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

var_corte2_T 
-0.000*** -0.000*** -0.000*** -0.000*** -0.000*** 

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

d_07 
-0.043** 0.061*** -0.088*** -0.004 0.033* 

(0.017) (0.019) (0.017) (0.019) (0.019) 

d 
-0.002 0.031 -0.056*** 0.013 -0.048*** 

(0.017) (0.019) (0.017) (0.019) (0.019) 

T 
0.011 -0.014 0.137*** 0.011 -0.006 

(0.019) (0.022) (0.020) (0.022) (0.022) 

Constante 
0.952*** 0.674*** (dropped) 1.118*** 0.968*** 

(0.081) (0.093) 
 

(0.093) (0.089) 

N. Obs. 17,540 

Nota:  *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. Modelos estimados via SURE e incluem dummies de UF. 



108 

 

Tabela A.26.1 – Resultados completos de DID sobre o comportamento de professores de 

Matemática – amostra [0,19] – escolas privadas 

  ativ_mat_1 ativ_mat_2 ativ_mat_3 ativ_mat_4 ativ_mat_5 

menino 
-0.005 -0.002 -0.005 -0.001 0.001 

(0.007) (0.010) (0.008) (0.011) (0.009) 

branco 
0.001 0.000 -0.007 -0.008 -0.001 

(0.008) (0.011) (0.009) (0.012) (0.010) 

atrasado 
-0.020 -0.052*** -0.039*** -0.032 -0.021 

(0.013) (0.018) (0.015) (0.020) (0.017) 

trabalha 
-0.024** -0.026* -0.017 0.009 -0.018 

(0.011) (0.015) (0.012) (0.016) (0.013) 

tv 
-0.028 -0.087 -0.037 0.033 0.003 

(0.064) (0.089) (0.071) (0.095) (0.081) 

carro 
0.031*** 0.014 0.020 0.040** -0.027* 

(0.011) (0.016) (0.013) (0.017) (0.014) 

gel 
-0.063 0.334*** 0.063 -0.023 0.076 

(0.076) (0.105) (0.084) (0.112) (0.095) 

pc_net 
0.022** 0.005 0.024** 0.017 -0.016 

(0.009) (0.012) (0.010) (0.013) (0.011) 

mae 
0.035* 0.013 -0.003 -0.004 0.014 

(0.020) (0.028) (0.022) (0.029) (0.025) 

pai 
-0.040*** 0.029 0.023 -0.021 0.047*** 

(0.014) (0.020) (0.016) (0.021) (0.018) 

educ_pais_0 
0.031 -0.204** -0.141** -0.034 0.120 

(0.059) (0.082) (0.066) (0.087) (0.075) 

educ_pais_1 
0.042 -0.039 -0.009 0.025 0.006 

(0.030) (0.041) (0.033) (0.044) (0.037) 

educ_pais_2 
0.049* -0.072* -0.006 0.027 -0.006 

(0.028) (0.039) (0.032) (0.042) (0.036) 

educ_pais_3 
0.048* -0.047 0.000 0.025 0.006 

(0.028) (0.039) (0.031) (0.041) (0.035) 

sal_prof_med 
0.019** -0.035*** 0.045*** 0.058*** 0.000 

(0.008) (0.011) (0.009) (0.012) (0.010) 

educ_prof_sup 
-0.081*** -0.017 -0.150*** -0.113*** -0.118*** 

(0.021) (0.029) (0.024) (0.031) (0.027) 

expr_prof_med 
0.062*** -0.033*** -0.027*** -0.133*** -0.042*** 

(0.008) (0.011) (0.009) (0.012) (0.010) 

tam_em 
-0.000*** 0.001*** 0.000*** 0.000** 0.000*** 

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

var_corte 
0.007*** 0.022*** -0.004** 0.010*** -0.003 

(0.002) (0.003) (0.002) (0.003) (0.002) 

var_corte_T 
0.003 0.007 -0.019** -0.019* -0.040*** 

(0.008) (0.010) (0.008) (0.011) (0.009) 

var_corte2 
0.002*** 0.000 -0.001*** 0.001*** -0.000 

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

var_corte2_T 
-0.004*** -0.002 0.002** -0.001 0.003*** 

(0.001) (0.001) (0.001) (0.001) (0.001) 

d_07 
-0.065*** 0.042** -0.061*** -0.087*** 0.095*** 

(0.014) (0.019) (0.015) (0.020) (0.017) 

d 
-0.171*** -0.300*** -0.013 -0.252*** 0.044 

(0.023) (0.032) (0.026) (0.034) (0.029) 

T 
0.193*** -0.007 0.140*** 0.222*** 0.030 

(0.025) (0.035) (0.028) (0.037) (0.032) 

Constante 
1.079*** 0.859*** 1.115*** 1.234*** 0.957*** 

(0.159) (0.220) (0.176) (0.235) (0.200) 

N. Obs. 7,641 

Nota:  *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. Modelos estimados via SURE e incluem dummies de UF. 
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Tabela A.26.2 – Resultados completos de DID sobre o comportamento de professores de 

Matemática – amostra [0,19] – escolas privadas 

  ativ_mat_6 ativ_mat_7 ativ_mat_8 ativ_mat_9 ativ_mat_10 

menino 
-0.003 0.001 0.009 -0.001 -0.008 

(0.010) (0.011) (0.010) (0.011) (0.010) 

branco 
-0.004 -0.029** -0.016 -0.005 -0.017 

(0.010) (0.012) (0.010) (0.012) (0.011) 

atrasado 
-0.055*** -0.011 -0.045*** -0.029 -0.001 

(0.017) (0.020) (0.017) (0.019) (0.018) 

trabalha 
-0.022 -0.016 -0.007 -0.032** -0.021 

(0.014) (0.016) (0.014) (0.015) (0.015) 

tv 
-0.113 -0.174* -0.092 -0.279*** -0.045 

(0.083) (0.096) (0.084) (0.094) (0.089) 

carro 
0.025* 0.014 0.013 0.044*** -0.004 

(0.015) (0.017) (0.015) (0.017) (0.016) 

gel 
0.148 0.205* 0.230** 0.355*** 0.055 

(0.097) (0.113) (0.099) (0.110) (0.105) 

pc_net 
0.041*** 0.025* 0.025** 0.024* 0.002 

(0.012) (0.013) (0.012) (0.013) (0.012) 

mae 
0.024 -0.008 0.052** 0.024 0.019 

(0.026) (0.030) (0.026) (0.029) (0.028) 

pai 
0.061*** 0.019 0.026 -0.066*** 0.018 

(0.018) (0.021) (0.019) (0.021) (0.020) 

educ_pais_0 
-0.043 0.078 -0.006 0.117 0.012 

(0.076) (0.088) (0.077) (0.086) (0.082) 

educ_pais_1 
-0.056 0.062 -0.018 0.037 0.032 

(0.038) (0.044) (0.039) (0.043) (0.041) 

educ_pais_2 
-0.046 0.070* -0.033 0.065 0.015 

(0.037) (0.042) (0.037) (0.041) (0.039) 

educ_pais_3 
-0.062* 0.063 -0.017 0.062 -0.003 

(0.036) (0.042) (0.036) (0.041) (0.039) 

sal_prof_med 
0.043*** 0.047*** -0.031*** 0.025** -0.004 

(0.010) (0.012) (0.010) (0.012) (0.011) 

educ_prof_sup 
-0.100*** -0.071** -0.085*** -0.074** -0.020 

(0.027) (0.032) (0.028) (0.031) (0.029) 

expr_prof_med 
-0.072*** -0.020* -0.073*** -0.062*** -0.048*** 

(0.010) (0.012) (0.011) (0.012) (0.011) 

tam_em 
0.000*** 0.000*** 0.000*** -0.000*** 0.000*** 

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

var_corte 
0.005** 0.004 0.011*** 0.021*** 0.018*** 

(0.002) (0.003) (0.003) (0.003) (0.003) 

var_corte_T 
-0.002 0.022* -0.046*** -0.077*** -0.090*** 

(0.010) (0.011) (0.010) (0.011) (0.010) 

var_corte2 
-0.000 -0.000 0.000 0.001*** 0.000 

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

var_corte2_T 
0.001 -0.003** 0.003*** 0.003** 0.007*** 

(0.001) (0.001) (0.001) (0.001) (0.001) 

d_07 
-0.032* 0.075*** -0.075*** 0.022 0.039** 

(0.018) (0.020) (0.018) (0.020) (0.019) 

d 
-0.060** 0.054 -0.132*** -0.193*** -0.287*** 

(0.030) (0.034) (0.030) (0.034) (0.032) 

T 
0.001 -0.163*** 0.150*** 0.258*** 0.220*** 

(0.032) (0.038) (0.033) (0.037) (0.035) 

Constante 
1.068*** 0.853*** (dropped) (dropped) (dropped) 

(0.204) (0.237) 
   

N. Obs. 7,641 

Nota:  *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. Modelos estimados via SURE e incluem dummies de UF. 
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Tabela A.27.1 – Resultados completos de DID sobre o comportamento de professores de 

Matemática – amostra [5,14] – escolas privadas 

  ativ_mat_1 ativ_mat_2 ativ_mat_3 ativ_mat_4 ativ_mat_5 

menino 
-0.018* 0.007 -0.008 -0.015 -0.003 

(0.010) (0.013) (0.009) (0.014) (0.013) 

branco 
-0.008 0.021 -0.015 0.002 0.008 

(0.011) (0.014) (0.010) (0.015) (0.013) 

atrasado 
-0.009 -0.048** -0.031* -0.010 -0.027 

(0.019) (0.024) (0.017) (0.026) (0.023) 

trabalha 
-0.003 0.015 -0.013 0.022 -0.005 

(0.014) (0.018) (0.013) (0.020) (0.018) 

tv 
-0.029 -0.026 0.028 0.061 0.019 

(0.079) (0.103) (0.074) (0.113) (0.100) 

carro 
0.021 0.030 0.020 0.049** -0.036* 

(0.015) (0.019) (0.014) (0.021) (0.019) 

gel 
-0.038 0.352*** 0.074 -0.153 0.051 

(0.095) (0.123) (0.088) (0.134) (0.119) 

pc_net 
0.038*** -0.001 0.038*** 0.013 -0.030* 

(0.012) (0.016) (0.011) (0.017) (0.015) 

mae 
0.015 -0.075** -0.046* -0.023 0.009 

(0.028) (0.036) (0.026) (0.040) (0.035) 

pai 
-0.036* 0.025 0.014 0.010 0.048** 

(0.019) (0.025) (0.018) (0.027) (0.024) 

educ_pais_0 
0.073 -0.103 0.018 -0.213* 0.156 

(0.083) (0.108) (0.077) (0.118) (0.105) 

educ_pais_1 
0.087** 0.043 0.017 -0.064 0.015 

(0.039) (0.050) (0.036) (0.055) (0.049) 

educ_pais_2 
0.090** 0.005 0.043 -0.057 0.005 

(0.037) (0.048) (0.034) (0.053) (0.047) 

educ_pais_3 
0.076** 0.042 0.058* -0.059 0.013 

(0.036) (0.047) (0.034) (0.052) (0.046) 

sal_prof_med 
0.038*** 0.019 0.067*** 0.102*** 0.051*** 

(0.011) (0.014) (0.010) (0.016) (0.014) 

educ_prof_sup 
-0.063* 0.090** -0.151*** 0.116** -0.142*** 

(0.034) (0.044) (0.032) (0.048) (0.043) 

expr_prof_med 
0.053*** -0.058*** -0.050*** -0.098*** 0.005 

(0.011) (0.014) (0.010) (0.015) (0.014) 

tam_em 
-0.000*** 0.001*** 0.001*** -0.000 0.000 

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

var_corte 
0.001 0.014** -0.012*** -0.008 -0.039*** 

(0.005) (0.006) (0.004) (0.007) (0.006) 

var_corte_T 
-0.068*** -0.100*** 0.002 -0.290*** -0.104*** 

(0.019) (0.025) (0.018) (0.027) (0.024) 

var_corte2 
0.006*** 0.004*** 0.004*** 0.009*** 0.007*** 

(0.001) (0.001) (0.001) (0.001) (0.001) 

var_corte2_T 
0.006 0.013*** -0.010*** 0.052*** 0.017*** 

(0.004) (0.005) (0.003) (0.005) (0.004) 

d_07 
-0.105*** 0.066*** 0.035** -0.075*** 0.146*** 

(0.019) (0.024) (0.017) (0.026) (0.023) 

d 
-0.167*** -0.275*** 0.068** -0.115** 0.255*** 

(0.032) (0.042) (0.030) (0.046) (0.041) 

T 
0.325*** 0.096** 0.091*** 0.357*** -0.010 

(0.034) (0.044) (0.032) (0.048) (0.043) 

Constante 
0.995*** 0.530** 0.858*** 0.957*** 0.683*** 

(0.182) (0.236) (0.169) (0.258) (0.229) 

N. Obs. 4,411 

Nota:  *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. Modelos estimados via SURE e incluem dummies de UF. 
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Tabela A.27.2 – Resultados completos de DID sobre o comportamento de professores de 

Matemática – amostra [5,14] – escolas privadas 

  ativ_mat_6 ativ_mat_7 ativ_mat_8 ativ_mat_9 ativ_mat_10 

menino 
-0.016 -0.000 0.004 -0.001 -0.004 

(0.012) (0.014) (0.012) (0.014) (0.013) 

branco 
-0.007 -0.007 -0.030** 0.021 -0.011 

(0.013) (0.015) (0.013) (0.015) (0.014) 

atrasado 
-0.058*** -0.019 -0.069*** -0.018 0.000 

(0.022) (0.026) (0.023) (0.026) (0.025) 

trabalha 
-0.019 -0.007 -0.001 -0.038* -0.009 

(0.017) (0.020) (0.017) (0.019) (0.019) 

tv 
-0.065 -0.134 -0.083 -0.194* -0.100 

(0.095) (0.111) (0.099) (0.110) (0.106) 

carro 
0.013 0.032 -0.019 0.030 0.001 

(0.018) (0.021) (0.019) (0.021) (0.020) 

gel 
0.054 0.222* 0.239** 0.243* 0.074 

(0.113) (0.132) (0.118) (0.131) (0.127) 

pc_net 
0.057*** 0.005 0.037** 0.011 -0.004 

(0.015) (0.017) (0.015) (0.017) (0.016) 

mae 
-0.016 -0.016 -0.009 0.022 0.018 

(0.033) (0.039) (0.035) (0.039) (0.037) 

pai 
0.068*** 0.022 0.052** -0.075*** -0.007 

(0.023) (0.027) (0.024) (0.026) (0.026) 

educ_pais_0 
0.012 0.147 -0.041 -0.083 0.003 

(0.099) (0.116) (0.104) (0.116) (0.112) 

educ_pais_1 
-0.042 0.064 -0.025 0.033 0.080 

(0.046) (0.054) (0.048) (0.054) (0.052) 

educ_pais_2 
-0.020 0.064 -0.035 0.048 0.070 

(0.044) (0.052) (0.046) (0.051) (0.050) 

educ_pais_3 
-0.020 0.067 0.017 0.045 0.039 

(0.043) (0.051) (0.045) (0.050) (0.049) 

sal_prof_med 
0.091*** 0.148*** 0.003 0.094*** 0.075*** 

(0.013) (0.015) (0.014) (0.015) (0.015) 

educ_prof_sup 
0.053 -0.099** -0.026 -0.160*** -0.017 

(0.040) (0.047) (0.042) (0.047) (0.046) 

expr_prof_med 
-0.067*** 0.042*** -0.078*** -0.061*** -0.046*** 

(0.013) (0.015) (0.014) (0.015) (0.015) 

tam_em 
0.000*** 0.000*** 0.001*** 0.000 0.000*** 

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

var_corte 
-0.038*** -0.039*** -0.001 0.022*** 0.002 

(0.006) (0.006) (0.006) (0.006) (0.006) 

var_corte_T 
-0.033 0.027 -0.137*** -0.139*** -0.160*** 

(0.023) (0.026) (0.024) (0.026) (0.025) 

var_corte2 
-0.001 0.008*** -0.002** 0.005*** 0.008*** 

(0.001) (0.001) (0.001) (0.001) (0.001) 

var_corte2_T 
0.015*** -0.003 0.021*** 0.008* 0.017*** 

(0.004) (0.005) (0.004) (0.005) (0.005) 

d_07 
-0.008 0.120*** -0.073*** 0.002 0.083*** 

(0.022) (0.026) (0.023) (0.026) (0.025) 

d 
0.153*** 0.299*** -0.117*** -0.235*** -0.188*** 

(0.039) (0.045) (0.040) (0.045) (0.043) 

T 
-0.083** -0.227*** 0.225*** 0.371*** 0.275*** 

(0.040) (0.047) (0.042) (0.047) (0.046) 

Constante 
0.759*** 0.410 (dropped) 1.062*** (dropped) 

(0.217) (0.254) 
 

(0.252) 
 

N. Obs. 4,411 

Nota:  *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. Modelos estimados via SURE e incluem dummies de UF. 
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Tabela A.28.1 – Resultados completos de DID sobre o comportamento de professores de 

Matemática – amostra [7,12] – escolas privadas 

  ativ_mat_1 ativ_mat_2 ativ_mat_3 ativ_mat_4 ativ_mat_5 

menino 
-0.003 0.010 0.010 0.004 -0.003 

(0.013) (0.016) (0.011) (0.018) (0.015) 

branco 
0.011 0.020 0.013 0.036* 0.043*** 

(0.014) (0.017) (0.012) (0.019) (0.016) 

atrasado 
-0.010 -0.029 -0.020 0.022 -0.055** 

(0.024) (0.029) (0.020) (0.033) (0.028) 

trabalha 
0.005 0.032 -0.006 0.038 -0.011 

(0.018) (0.022) (0.015) (0.025) (0.021) 

tv 
-0.025 -0.111 0.027 0.064 0.056 

(0.098) (0.123) (0.085) (0.138) (0.116) 

carro 
0.005 0.023 -0.013 0.003 -0.020 

(0.019) (0.024) (0.017) (0.027) (0.023) 

gel 
-0.012 0.387*** 0.118 -0.025 -0.050 

(0.115) (0.143) (0.099) (0.161) (0.136) 

pc_net 
0.017 0.033* 0.011 0.004 -0.025 

(0.016) (0.019) (0.013) (0.022) (0.018) 

mae 
0.020 -0.059 -0.032 -0.033 -0.025 

(0.036) (0.045) (0.031) (0.051) (0.043) 

pai 
-0.033 0.062** 0.004 -0.004 0.043 

(0.024) (0.031) (0.021) (0.034) (0.029) 

educ_pais_0 
0.079 -0.178 -0.016 -0.188 0.185 

(0.105) (0.131) (0.091) (0.147) (0.125) 

educ_pais_1 
0.117** 0.014 -0.034 -0.049 -0.006 

(0.050) (0.063) (0.043) (0.070) (0.060) 

educ_pais_2 
0.133*** -0.017 0.004 -0.020 0.005 

(0.049) (0.061) (0.042) (0.068) (0.058) 

educ_pais_3 
0.112** 0.022 0.026 -0.026 0.021 

(0.048) (0.060) (0.041) (0.067) (0.057) 

sal_prof_med 
0.027* -0.030* 0.060*** 0.204*** 0.037** 

(0.014) (0.018) (0.012) (0.020) (0.017) 

educ_prof_sup 
-0.209*** 0.073 -0.217*** 0.094 -0.407*** 

(0.044) (0.055) (0.038) (0.062) (0.053) 

expr_prof_med 
-0.058*** -0.004 -0.104*** -0.059*** -0.027 

(0.014) (0.018) (0.012) (0.020) (0.017) 

tam_em 
-0.001*** 0.000*** 0.000*** -0.000 -0.000*** 

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

var_corte 
0.040*** 0.060*** 0.019** -0.014 -0.054*** 

(0.010) (0.013) (0.009) (0.014) (0.012) 

var_corte_T 
0.020 -0.158*** -0.041 -0.099** 0.048 

(0.035) (0.044) (0.030) (0.050) (0.042) 

var_corte2 
0.005* 0.010*** 0.007*** 0.005 0.013*** 

(0.003) (0.003) (0.002) (0.004) (0.003) 

var_corte2_T 
-0.022** 0.021 0.006 -0.009 -0.034*** 

(0.011) (0.014) (0.010) (0.015) (0.013) 

d_07 
-0.165*** 0.046 -0.023 -0.183*** 0.110*** 

(0.025) (0.031) (0.021) (0.034) (0.029) 

d 
-0.288*** -0.355*** -0.047 -0.157*** 0.299*** 

(0.043) (0.054) (0.037) (0.060) (0.051) 

T 
0.348*** 0.075 0.169*** 0.328*** -0.017 

(0.040) (0.051) (0.035) (0.057) (0.048) 

Constante 
1.391*** 0.653** (dropped) 0.857*** (dropped) 

(0.210) (0.262) 
 

(0.294) 
 

N. Obs. 2,751 

Nota:  *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. Modelos estimados via SURE e incluem dummies de UF. 
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Tabela A.28.2 – Resultados completos de DID sobre o comportamento de professores de 

Matemática – amostra [7,12] – escolas privadas 

  ativ_mat_6 ativ_mat_7 ativ_mat_8 ativ_mat_9 ativ_mat_10 

menino 
0.004 0.005 0.019 0.020 0.004 

(0.015) (0.017) (0.015) (0.017) (0.015) 

branco 
0.007 0.021 -0.009 0.009 0.006 

(0.016) (0.018) (0.016) (0.018) (0.016) 

atrasado 
-0.075*** -0.054* -0.075*** -0.011 -0.023 

(0.028) (0.032) (0.028) (0.032) (0.029) 

trabalha 
-0.025 -0.006 -0.033 -0.064*** -0.047** 

(0.021) (0.024) (0.021) (0.024) (0.021) 

tv 
-0.074 -0.182 -0.026 -0.277** 0.074 

(0.116) (0.132) (0.117) (0.133) (0.119) 

carro 
-0.020 0.062** 0.002 0.024 -0.004 

(0.023) (0.026) (0.023) (0.026) (0.024) 

gel 
0.100 -0.002 0.332** 0.175 -0.184 

(0.136) (0.154) (0.136) (0.155) (0.139) 

pc_net 
0.031* -0.033 0.028 0.006 0.019 

(0.018) (0.021) (0.019) (0.021) (0.019) 

mae 
-0.032 -0.019 -0.061 0.045 -0.025 

(0.043) (0.049) (0.043) (0.049) (0.044) 

pai 
0.065** -0.003 0.026 -0.075** -0.012 

(0.029) (0.033) (0.029) (0.033) (0.030) 

educ_pais_0 
0.036 0.136 0.102 -0.035 0.043 

(0.125) (0.141) (0.125) (0.142) (0.128) 

educ_pais_1 
-0.050 0.021 -0.019 0.057 0.001 

(0.060) (0.067) (0.060) (0.068) (0.061) 

educ_pais_2 
-0.038 0.036 -0.014 0.105 0.020 

(0.058) (0.065) (0.058) (0.066) (0.059) 

educ_pais_3 
-0.019 0.048 0.043 0.085 -0.013 

(0.057) (0.064) (0.057) (0.065) (0.058) 

sal_prof_med 
0.144*** 0.103*** -0.014 0.096*** 0.100*** 

(0.017) (0.019) (0.017) (0.019) (0.017) 

educ_prof_sup 
-0.018 -0.324*** -0.260*** -0.084 -0.338*** 

(0.053) (0.059) (0.053) (0.060) (0.054) 

expr_prof_med 
0.007 -0.063*** -0.127*** -0.087*** -0.070*** 

(0.017) (0.019) (0.017) (0.019) (0.017) 

tam_em 
0.000** -0.000*** 0.000 -0.000*** -0.000*** 

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

var_corte 
0.030** -0.027** 0.025** 0.048*** 0.028** 

(0.012) (0.014) (0.012) (0.014) (0.012) 

var_corte_T 
0.013 0.176*** -0.142*** 0.051 -0.037 

(0.042) (0.047) (0.042) (0.048) (0.043) 

var_corte2 
0.003 0.003 0.024*** 0.026*** 0.024*** 

(0.003) (0.004) (0.003) (0.004) (0.003) 

var_corte2_T 
-0.018 -0.047*** 0.006 -0.072*** -0.047*** 

(0.013) (0.015) (0.013) (0.015) (0.013) 

d_07 
-0.066** 0.151*** -0.024 -0.071** 0.038 

(0.029) (0.033) (0.029) (0.033) (0.030) 

d 
-0.031 0.283*** -0.063 -0.313*** -0.235*** 

(0.051) (0.058) (0.051) (0.058) (0.052) 

T 
-0.065 -0.274*** 0.202*** 0.399*** 0.334*** 

(0.048) (0.054) (0.048) (0.055) (0.049) 

Constante 
(dropped) (dropped) (dropped) (dropped) 1.274*** 

    
(0.255) 

N. Obs. 2,751 

Nota:  *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. Modelos estimados via SURE e incluem dummies de UF. 
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Tabela A.29.1 – Resultados completos de DID sobre o comportamento de professores de 

Português – amostra total – escolas privadas 

  ativ_lp_1 ativ_lp_2 ativ_lp_3 ativ_lp_4 ativ_lp_5 

menino 
0.005 0.011 0.010 -0.003 0.016* 

(0.005) (0.009) (0.009) (0.009) (0.008) 

branco 
0.000 0.014 0.011 -0.008 0.006 

(0.005) (0.009) (0.009) (0.009) (0.009) 

atrasado 
0.008 0.020 0.014 0.053*** -0.010 

(0.010) (0.018) (0.018) (0.018) (0.017) 

trabalha 
-0.014* -0.038*** -0.052*** -0.019 0.005 

(0.007) (0.013) (0.013) (0.013) (0.013) 

tv 
-0.071 -0.102 -0.098 -0.005 -0.167** 

(0.047) (0.083) (0.083) (0.082) (0.080) 

carro 
0.011 -0.018 0.003 0.016 -0.058*** 

(0.009) (0.015) (0.015) (0.015) (0.014) 

gel 
-0.036 0.040 0.095 0.139 0.155 

(0.057) (0.101) (0.101) (0.099) (0.097) 

pc_net 
-0.005 -0.011 0.005 -0.002 -0.026** 

(0.006) (0.011) (0.011) (0.011) (0.011) 

mae 
-0.027* -0.006 0.023 0.018 -0.028 

(0.015) (0.027) (0.027) (0.026) (0.026) 

pai 
0.003 0.003 -0.000 -0.017 0.000 

(0.013) (0.022) (0.022) (0.022) (0.021) 

educ_pais_0 
0.013 0.008 -0.138 -0.006 0.009 

(0.048) (0.085) (0.085) (0.083) (0.081) 

educ_pais_1 
0.037 -0.056 -0.115* -0.013 -0.050 

(0.035) (0.062) (0.062) (0.061) (0.060) 

educ_pais_2 
0.027 -0.035 -0.136** -0.026 -0.045 

(0.034) (0.061) (0.061) (0.060) (0.059) 

educ_pais_3 
0.031 -0.040 -0.137** -0.020 -0.056 

(0.034) (0.061) (0.061) (0.060) (0.058) 

sal_prof_med 
-0.024*** 0.095*** 0.094*** 0.076*** 0.073*** 

(0.006) (0.010) (0.010) (0.010) (0.010) 

educ_prof_sup 
-0.004 -0.210*** -0.049* 0.109*** -0.134*** 

(0.016) (0.029) (0.029) (0.028) (0.028) 

expr_prof_med 
0.010* -0.021** -0.032*** -0.007 -0.006 

(0.005) (0.009) (0.009) (0.009) (0.009) 

tam_em 
0.000*** 0.000 0.000 0.000*** -0.000*** 

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

var_corte 
0.000 0.003*** 0.005*** -0.001 0.003*** 

(0.001) (0.001) (0.001) (0.001) (0.001) 

var_corte_T 
-0.003*** -0.002** -0.004*** -0.003*** -0.003** 

(0.001) (0.001) (0.001) (0.001) (0.001) 

var_corte2 
-0.000*** -0.000 -0.000*** -0.000*** -0.000 

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

var_corte2_T 
0.000*** 0.000* 0.000*** 0.000*** 0.000 

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

d_07 
-0.429*** -0.070** -0.006 -0.201*** 0.030 

(0.020) (0.035) (0.035) (0.035) (0.034) 

d 
-0.167*** -0.110** -0.016 -0.085* -0.055 

(0.026) (0.047) (0.047) (0.046) (0.045) 

T 
0.174*** 0.091** 0.029 0.174*** 0.034 

(0.026) (0.045) (0.045) (0.044) (0.043) 

Constante 
(dropped) (dropped) 0.868*** 0.258* (dropped) 

  
(0.158) (0.155) 

 
N. Obs. 12,518 

Nota:  *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. Modelos estimados via SURE e incluem dummies de UF. 
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Tabela A.29.2 – Resultados completos de DID sobre o comportamento de professores de 

Português – amostra total – escolas privadas 

  ativ_lp_6 ativ_lp_7 ativ_lp_8 ativ_lp_9 ativ_lp_10 

menino 
0.017** 0.004 0.001 -0.004 0.013 

(0.009) (0.009) (0.009) (0.008) (0.009) 

branco 
0.006 0.003 -0.010 -0.005 -0.006 

(0.009) (0.009) (0.009) (0.009) (0.009) 

atrasado 
0.009 0.012 0.002 0.031* 0.003 

(0.018) (0.018) (0.018) (0.017) (0.018) 

trabalha 
0.011 -0.010 -0.029** -0.049*** -0.017 

(0.013) (0.013) (0.013) (0.013) (0.013) 

tv 
-0.184** -0.223*** -0.112 -0.048 -0.149* 

(0.082) (0.082) (0.083) (0.080) (0.082) 

carro 
-0.024 -0.001 0.002 0.034** -0.052*** 

(0.015) (0.015) (0.015) (0.015) (0.015) 

gel 
0.143 0.198** 0.144 0.140 0.069 

(0.099) (0.099) (0.100) (0.098) (0.100) 

pc_net 
-0.013 -0.001 0.001 0.005 -0.039*** 

(0.011) (0.011) (0.011) (0.011) (0.011) 

mae 
0.040 0.016 -0.007 0.031 0.000 

(0.026) (0.026) (0.026) (0.026) (0.026) 

pai 
-0.052** -0.016 0.004 -0.051** -0.002 

(0.022) (0.022) (0.022) (0.021) (0.022) 

educ_pais_0 
0.039 0.008 0.007 0.163** 0.180** 

(0.083) (0.083) (0.084) (0.082) (0.084) 

educ_pais_1 
0.016 -0.024 0.006 0.102* 0.023 

(0.061) (0.061) (0.062) (0.060) (0.061) 

educ_pais_2 
0.017 -0.012 0.042 0.110* 0.054 

(0.060) (0.060) (0.061) (0.059) (0.060) 

educ_pais_3 
0.011 -0.027 0.036 0.113* 0.039 

(0.060) (0.060) (0.060) (0.059) (0.060) 

sal_prof_med 
-0.071*** -0.042*** 0.029*** 0.107*** 0.032*** 

(0.010) (0.010) (0.010) (0.010) (0.010) 

educ_prof_sup 
0.015 -0.067** 0.231*** 0.041 0.010 

(0.028) (0.028) (0.029) (0.028) (0.028) 

expr_prof_med 
0.045*** 0.034*** -0.006 -0.034*** 0.028*** 

(0.009) (0.009) (0.009) (0.009) (0.009) 

tam_em 
0.000** 0.000*** 0.000*** 0.000*** 0.000*** 

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

var_corte 
0.005*** 0.008*** 0.005*** 0.003*** -0.001 

(0.001) (0.001) (0.001) (0.001) (0.001) 

var_corte_T 
-0.005*** -0.007*** -0.006*** -0.007*** 0.001 

(0.001) (0.001) (0.001) (0.001) (0.001) 

var_corte2 
-0.000*** -0.000*** -0.000*** -0.000*** 0.000 

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

var_corte2_T 
0.000*** 0.000*** 0.000*** 0.000*** -0.000 

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

d_07 
-0.011 0.233*** 0.118*** -0.175*** 0.069** 

(0.035) (0.035) (0.035) (0.034) (0.035) 

d 
-0.010 0.125*** 0.019 -0.089** 0.006 

(0.046) (0.046) (0.046) (0.045) (0.046) 

T 
-0.010 -0.175*** -0.008 0.160*** -0.088** 

(0.044) (0.044) (0.045) (0.044) (0.045) 

Constante 
(dropped) 0.599*** (dropped) (dropped) 0.804*** 

 
(0.155) 

  
(0.156) 

N. Obs. 12,518 

Nota:  *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. Modelos estimados via SURE e incluem dummies de UF. 
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Tabela A.30.1 – Resultados completos de DID sobre o comportamento de professores de 

Português – amostra [0,19] – escolas privadas 

  ativ_lp_1 ativ_lp_2 ativ_lp_3 ativ_lp_4 ativ_lp_5 

menino 
0.010 0.021* 0.036*** 0.023* 0.038*** 

(0.007) (0.013) (0.012) (0.012) (0.012) 

branco 
0.015** 0.019 0.008 -0.010 0.021 

(0.008) (0.014) (0.013) (0.013) (0.013) 

atrasado 
-0.000 -0.002 0.026 0.043* 0.014 

(0.013) (0.024) (0.024) (0.023) (0.022) 

trabalha 
0.012 -0.015 -0.051*** -0.009 -0.006 

(0.010) (0.018) (0.018) (0.018) (0.017) 

tv 
-0.066 -0.155 -0.324** 0.070 -0.361*** 

(0.074) (0.132) (0.131) (0.130) (0.123) 

carro 
0.017 -0.024 0.023 -0.001 -0.060*** 

(0.012) (0.021) (0.021) (0.021) (0.020) 

gel 
0.023 -0.283* 0.191 0.121 0.000 

(0.094) (0.168) (0.166) (0.165) (0.156) 

pc_net 
-0.003 -0.023 -0.008 0.009 -0.050*** 

(0.009) (0.015) (0.015) (0.015) (0.014) 

mae 
-0.023 0.014 0.072* 0.040 0.019 

(0.021) (0.038) (0.038) (0.037) (0.035) 

pai 
0.020 0.018 -0.015 -0.024 0.002 

(0.018) (0.031) (0.031) (0.031) (0.029) 

educ_pais_0 
-0.085 0.084 -0.161 -0.053 -0.131 

(0.067) (0.119) (0.118) (0.117) (0.111) 

educ_pais_1 
-0.033 0.008 -0.130 -0.041 -0.142* 

(0.051) (0.091) (0.090) (0.089) (0.084) 

educ_pais_2 
-0.025 0.018 -0.123 -0.056 -0.150* 

(0.050) (0.090) (0.089) (0.088) (0.083) 

educ_pais_3 
-0.024 0.007 -0.118 -0.042 -0.152* 

(0.050) (0.089) (0.088) (0.088) (0.083) 

sal_prof_med 
-0.035*** 0.068*** 0.041*** 0.018 0.061*** 

(0.008) (0.014) (0.014) (0.014) (0.013) 

educ_prof_sup 
-0.019 -0.259*** 0.071 -0.077 -0.321*** 

(0.027) (0.048) (0.047) (0.047) (0.044) 

expr_prof_med 
0.013* 0.003 0.089*** 0.038*** 0.050*** 

(0.007) (0.013) (0.013) (0.013) (0.012) 

tam_em 
0.000** 0.000 0.000 0.001*** -0.001*** 

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

var_corte 
0.046*** 0.035*** 0.008 -0.008 0.007 

(0.003) (0.006) (0.006) (0.006) (0.006) 

var_corte_T 
-0.033*** 0.046*** 0.098*** -0.033*** 0.043*** 

(0.007) (0.012) (0.012) (0.012) (0.012) 

var_corte2 
0.003*** 0.003*** -0.001 0.001 0.003*** 

(0.000) (0.001) (0.001) (0.001) (0.001) 

var_corte2_T 
-0.004*** -0.012*** -0.009*** 0.000 -0.009*** 

(0.001) (0.001) (0.001) (0.001) (0.001) 

d_07 
-0.457*** -0.076** 0.005 -0.175*** -0.046 

(0.021) (0.037) (0.037) (0.036) (0.034) 

d 
-0.524*** -0.362*** 0.044 -0.079 -0.216*** 

(0.041) (0.074) (0.073) (0.072) (0.068) 

T 
0.384*** 0.177*** -0.261*** 0.328*** 0.206*** 

(0.038) (0.069) (0.068) (0.067) (0.064) 

Constante 
(dropped) (dropped) 1.098*** (dropped) (dropped) 

  
(0.253) 

  
N. Obs. 5,839 

Nota:  *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. Modelos estimados via SURE e incluem dummies de UF. 
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Tabela A.30.2 – Resultados completos de DID sobre o comportamento de professores de 

Português – amostra [0,19] – escolas privadas 

  ativ_lp_6 ativ_lp_7 ativ_lp_8 ativ_lp_9 ativ_lp_10 

menino 
0.039*** 0.038*** 0.027** 0.016 0.042*** 

(0.012) (0.012) (0.012) (0.012) (0.013) 

branco 
-0.002 -0.025* -0.018 -0.008 -0.004 

(0.013) (0.013) (0.013) (0.013) (0.014) 

atrasado 
0.004 0.011 -0.010 0.018 0.002 

(0.023) (0.023) (0.023) (0.023) (0.024) 

trabalha 
0.040** -0.013 0.001 0.020 -0.027 

(0.018) (0.018) (0.018) (0.018) (0.018) 

tv 
-0.308** -0.257** -0.191 -0.156 -0.171 

(0.127) (0.128) (0.129) (0.129) (0.132) 

carro 
0.004 0.020 -0.041* 0.033 -0.048** 

(0.020) (0.021) (0.021) (0.021) (0.021) 

gel 
0.173 0.041 -0.052 0.128 -0.021 

(0.161) (0.163) (0.164) (0.163) (0.167) 

pc_net 
-0.018 -0.001 -0.000 0.028* -0.054*** 

(0.015) (0.015) (0.015) (0.015) (0.015) 

mae 
0.049 0.023 -0.026 0.019 0.045 

(0.037) (0.037) (0.037) (0.037) (0.038) 

pai 
-0.063** -0.031 0.025 -0.055* -0.017 

(0.030) (0.030) (0.031) (0.030) (0.031) 

educ_pais_0 
-0.001 -0.094 -0.137 0.145 0.152 

(0.114) (0.115) (0.116) (0.116) (0.119) 

educ_pais_1 
0.045 -0.033 -0.038 0.029 -0.003 

(0.087) (0.088) (0.089) (0.088) (0.090) 

educ_pais_2 
0.065 -0.000 -0.024 0.071 0.015 

(0.086) (0.087) (0.088) (0.087) (0.089) 

educ_pais_3 
0.055 -0.017 -0.031 0.061 0.009 

(0.086) (0.086) (0.087) (0.087) (0.089) 

sal_prof_med 
-0.104*** -0.035** 0.062*** 0.011 0.001 

(0.014) (0.014) (0.014) (0.014) (0.014) 

educ_prof_sup 
0.108** -0.019 0.287*** 0.137*** 0.226*** 

(0.046) (0.046) (0.047) (0.046) (0.048) 

expr_prof_med 
0.034*** -0.009 0.027** 0.016 0.035*** 

(0.013) (0.013) (0.013) (0.013) (0.013) 

tam_em 
-0.000*** -0.001*** -0.000*** -0.000*** 0.000 

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

var_corte 
-0.020*** -0.012** 0.011* 0.022*** -0.017*** 

(0.006) (0.006) (0.006) (0.006) (0.006) 

var_corte_T 
-0.036*** 0.033*** 0.062*** -0.051*** 0.041*** 

(0.012) (0.012) (0.012) (0.012) (0.012) 

var_corte2 
-0.003*** -0.001 0.000 0.003*** -0.000 

(0.001) (0.001) (0.001) (0.001) (0.001) 

var_corte2_T 
0.008*** -0.002 -0.010*** -0.004*** -0.002* 

(0.001) (0.001) (0.001) (0.001) (0.001) 

d_07 
-0.024 0.200*** 0.104*** -0.290*** 0.018 

(0.036) (0.036) (0.036) (0.036) (0.037) 

d 
0.115 0.204*** -0.038 -0.437*** 0.053 

(0.071) (0.071) (0.072) (0.072) (0.073) 

T 
-0.047 -0.247*** -0.096 0.626*** -0.155** 

(0.066) (0.066) (0.067) (0.067) (0.068) 

Constante 
(dropped) 1.218*** 0.301 (dropped) (dropped) 

 
(0.247) (0.252) 

  
N. Obs. 5,839 

Nota:  *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. Modelos estimados via SURE e incluem dummies de UF. 
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Tabela A.31.1 – Resultados completos de DID sobre o comportamento de professores de 

Português – amostra [5,14] – escolas privadas 

  ativ_lp_1 ativ_lp_2 ativ_lp_3 ativ_lp_4 ativ_lp_5 

menino 
0.013 0.026 0.033** 0.022 0.033** 

(0.011) (0.016) (0.016) (0.015) (0.015) 

branco 
0.036*** 0.039** 0.007 0.013 0.030* 

(0.011) (0.017) (0.017) (0.017) (0.016) 

atrasado 
0.009 0.009 0.056* 0.027 0.031 

(0.020) (0.030) (0.030) (0.029) (0.028) 

trabalha 
-0.005 0.016 -0.024 0.008 -0.015 

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

tv 
-0.100 -0.250* -0.341** 0.076 -0.440*** 

(0.096) (0.143) (0.142) (0.140) (0.135) 

carro 
0.010 -0.016 -0.018 -0.002 -0.087*** 

(0.018) (0.026) (0.026) (0.026) (0.025) 

gel 
-0.029 -0.288 0.351* 0.333* 0.110 

(0.135) (0.202) (0.200) (0.198) (0.191) 

pc_net 
-0.005 -0.021 0.029 0.023 -0.047** 

(0.013) (0.019) (0.019) (0.019) (0.018) 

mae 
-0.005 -0.014 0.046 0.027 -0.021 

(0.035) (0.052) (0.051) (0.051) (0.049) 

pai 
0.021 0.023 -0.026 -0.013 0.027 

(0.026) (0.039) (0.038) (0.038) (0.036) 

educ_pais_0 
-0.063 -0.086 -0.274* -0.126 -0.121 

(0.095) (0.142) (0.141) (0.140) (0.134) 

educ_pais_1 
0.008 -0.017 -0.183* -0.092 -0.147 

(0.071) (0.105) (0.105) (0.103) (0.100) 

educ_pais_2 
0.020 0.009 -0.141 -0.055 -0.135 

(0.070) (0.104) (0.104) (0.102) (0.098) 

educ_pais_3 
0.031 0.008 -0.139 -0.056 -0.159 

(0.069) (0.104) (0.103) (0.102) (0.098) 

sal_prof_med 
-0.011 0.022 0.011 -0.040** 0.140*** 

(0.012) (0.018) (0.018) (0.018) (0.017) 

educ_prof_sup 
-0.018 -0.134** 0.360*** -0.327*** 0.042 

(0.043) (0.064) (0.063) (0.063) (0.060) 

expr_prof_med 
0.036*** 0.091*** -0.000 0.045*** -0.026 

(0.012) (0.018) (0.017) (0.017) (0.017) 

tam_em 
0.000*** -0.001*** -0.000** 0.001*** -0.001*** 

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

var_corte 
0.048*** 0.043*** 0.055*** 0.006 -0.028*** 

(0.007) (0.011) (0.011) (0.011) (0.010) 

var_corte_T 
-0.011 0.160*** 0.247*** -0.061** 0.159*** 

(0.019) (0.028) (0.028) (0.027) (0.026) 

var_corte2 
0.010*** 0.003* 0.001 -0.010*** 0.005*** 

(0.001) (0.002) (0.002) (0.002) (0.002) 

var_corte2_T 
-0.015*** -0.033*** -0.048*** 0.007 -0.021*** 

(0.003) (0.005) (0.005) (0.005) (0.005) 

d_07 
-0.364*** -0.010 0.014 -0.273*** 0.044 

(0.031) (0.046) (0.046) (0.045) (0.044) 

d 
-0.567*** -0.226** -0.118 -0.224** 0.100 

(0.061) (0.091) (0.091) (0.090) (0.086) 

T 
0.459*** -0.031 -0.335*** 0.378*** -0.109 

(0.056) (0.084) (0.084) (0.083) (0.080) 

Constante 
0.444** 1.809*** (dropped) (dropped) (dropped) 

(0.203) (0.302) 
   

N. Obs. 3,414 

Nota:  *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. Modelos estimados via SURE e incluem dummies de UF. 
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Tabela A.31.2 – Resultados completos de DID sobre o comportamento de professores de 

Português – amostra [5,14] – escolas privadas 

  ativ_lp_6 ativ_lp_7 ativ_lp_8 ativ_lp_9 ativ_lp_10 

menino 
0.046*** 0.048*** 0.039** 0.020 0.043*** 

(0.015) (0.015) (0.016) (0.015) (0.016) 

branco 
0.026 0.008 0.008 -0.015 -0.003 

(0.016) (0.016) (0.017) (0.016) (0.017) 

atrasado 
0.040 0.022 0.014 0.003 0.013 

(0.029) (0.029) (0.030) (0.029) (0.030) 

trabalha 
0.079*** 0.007 0.021 0.013 -0.041* 

(0.022) (0.022) (0.022) (0.022) (0.023) 

tv 
-0.301** -0.318** -0.157 -0.203 -0.176 

(0.138) (0.136) (0.141) (0.137) (0.143) 

carro 
0.016 -0.002 -0.073*** 0.014 -0.090*** 

(0.025) (0.025) (0.026) (0.025) (0.026) 

gel 
0.201 -0.011 0.029 0.126 -0.065 

(0.195) (0.192) (0.199) (0.193) (0.202) 

pc_net 
0.039** 0.047** 0.021 0.038** -0.036* 

(0.019) (0.018) (0.019) (0.019) (0.019) 

mae 
0.014 0.015 -0.073 0.034 0.033 

(0.050) (0.049) (0.051) (0.049) (0.052) 

pai 
-0.036 -0.035 0.045 -0.036 0.011 

(0.037) (0.037) (0.038) (0.037) (0.039) 

educ_pais_0 
-0.072 -0.235* -0.174 0.102 0.005 

(0.138) (0.136) (0.141) (0.136) (0.143) 

educ_pais_1 
-0.022 -0.114 -0.065 0.000 -0.031 

(0.102) (0.100) (0.104) (0.101) (0.106) 

educ_pais_2 
0.003 -0.061 -0.059 0.061 -0.023 

(0.101) (0.099) (0.103) (0.100) (0.104) 

educ_pais_3 
0.016 -0.068 -0.044 0.053 -0.018 

(0.100) (0.099) (0.102) (0.099) (0.104) 

sal_prof_med 
-0.071*** -0.073*** 0.133*** 0.033* 0.090*** 

(0.018) (0.017) (0.018) (0.018) (0.018) 

educ_prof_sup 
0.195*** -0.013 0.242*** 0.380*** 0.221*** 

(0.062) (0.061) (0.063) (0.061) (0.064) 

expr_prof_med 
0.005 -0.024 0.063*** 0.001 0.003 

(0.017) (0.017) (0.017) (0.017) (0.018) 

tam_em 
-0.001*** -0.001*** -0.000*** -0.001*** 0.000** 

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

var_corte 
-0.050*** -0.060*** -0.009 -0.020* -0.011 

(0.011) (0.011) (0.011) (0.011) (0.011) 

var_corte_T 
0.009 0.159*** 0.236*** -0.017 0.148*** 

(0.027) (0.027) (0.027) (0.027) (0.028) 

var_corte2 
-0.009*** -0.002 -0.002 -0.003* -0.003* 

(0.002) (0.002) (0.002) (0.002) (0.002) 

var_corte2_T 
0.014*** -0.010** -0.039*** -0.003 -0.018*** 

(0.005) (0.005) (0.005) (0.005) (0.005) 

d_07 
-0.000 0.255*** 0.190*** -0.333*** 0.020 

(0.045) (0.044) (0.046) (0.044) (0.046) 

d 
0.316*** 0.502*** 0.160* -0.274*** -0.059 

(0.088) (0.087) (0.090) (0.087) (0.091) 

T 
-0.265*** -0.527*** -0.380*** 0.555*** -0.172** 

(0.081) (0.080) (0.083) (0.081) (0.084) 

Constante 
0.435 0.761*** 0.885*** 0.328 1.034*** 

(0.293) (0.282) (0.298) (0.291) (0.304) 

N. Obs. 3,414 

Nota:  *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. Modelos estimados via SURE e incluem dummies de UF. 
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Tabela A.32.1 – Resultados completos de DID sobre o comportamento de professores de 

Português – amostra [7,12] – escolas privadas 

  ativ_lp_1 ativ_lp_2 ativ_lp_3 ativ_lp_4 ativ_lp_5 

menino 
0.009 -0.005 0.023 0.045** 0.025 

(0.012) (0.019) (0.018) (0.019) (0.019) 

branco 
0.031** 0.044** 0.007 0.008 0.006 

(0.013) (0.021) (0.020) (0.020) (0.020) 

atrasado 
0.021 -0.012 0.067** -0.007 0.058 

(0.023) (0.036) (0.034) (0.035) (0.036) 

trabalha 
-0.029 0.017 -0.046* -0.006 -0.050* 

(0.018) (0.029) (0.027) (0.028) (0.028) 

tv 
-0.060 -0.237 -0.562*** 0.118 -0.428*** 

(0.103) (0.161) (0.152) (0.156) (0.158) 

carro 
-0.018 0.062* -0.060* 0.033 -0.067** 

(0.022) (0.035) (0.033) (0.034) (0.034) 

gel 
-0.081 -0.187 0.375* 0.400* 0.243 

(0.137) (0.215) (0.203) (0.208) (0.211) 

pc_net 
0.006 -0.009 0.026 0.010 -0.028 

(0.015) (0.024) (0.023) (0.023) (0.024) 

mae 
-0.030 -0.131* -0.023 -0.044 -0.016 

(0.043) (0.067) (0.063) (0.065) (0.066) 

pai 
0.048 0.054 -0.007 -0.021 0.030 

(0.032) (0.051) (0.048) (0.049) (0.049) 

educ_pais_0 
-0.126 -0.086 -0.363** -0.162 0.008 

(0.117) (0.183) (0.173) (0.177) (0.179) 

educ_pais_1 
-0.165* 0.031 -0.187 -0.104 -0.116 

(0.088) (0.139) (0.131) (0.134) (0.136) 

educ_pais_2 
-0.150* 0.053 -0.117 -0.039 -0.094 

(0.088) (0.138) (0.130) (0.133) (0.135) 

educ_pais_3 
-0.127 0.051 -0.100 -0.031 -0.112 

(0.087) (0.137) (0.129) (0.133) (0.134) 

sal_prof_med 
-0.071*** -0.180*** -0.105*** 0.009 0.027 

(0.016) (0.024) (0.023) (0.024) (0.024) 

educ_prof_sup 
-0.166*** -0.260*** 0.655*** -0.211*** 0.130* 

(0.049) (0.076) (0.072) (0.074) (0.075) 

expr_prof_med 
0.042*** 0.008 0.013 0.120*** -0.045* 

(0.015) (0.024) (0.022) (0.023) (0.023) 

tam_em 
0.000** -0.001*** 0.000 0.001*** -0.001*** 

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

var_corte 
0.085*** -0.003 0.017 0.070** -0.059** 

(0.018) (0.029) (0.027) (0.028) (0.028) 

var_corte_T 
-0.174*** -0.142** 0.105** -0.442*** 0.011 

(0.035) (0.055) (0.052) (0.053) (0.054) 

var_corte2 
0.023*** -0.001 -0.021*** 0.012 -0.003 

(0.005) (0.007) (0.007) (0.007) (0.007) 

var_corte2_T 
0.012 0.085*** 0.056*** 0.112*** 0.061*** 

(0.011) (0.017) (0.016) (0.016) (0.016) 

d_07 
-0.219*** 0.108 0.035 -0.160** -0.042 

(0.043) (0.067) (0.063) (0.065) (0.066) 

d 
-0.493*** 0.074 0.121 -0.256** 0.156 

(0.077) (0.121) (0.114) (0.117) (0.119) 

T 
0.451*** -0.135 -0.557*** 0.447*** -0.084 

(0.065) (0.101) (0.095) (0.098) (0.099) 

Constante 
(dropped) 1.577*** (dropped) (dropped) (dropped) 

 
(0.367) 

   
N. Obs. 2,023 

Nota:  *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. Modelos estimados via SURE e incluem dummies de UF. 



121 

 

Tabela A.32.2 – Resultados completos de DID sobre o comportamento de professores de 

Português – amostra [7,12] – escolas privadas 

  ativ_lp_6 ativ_lp_7 ativ_lp_8 ativ_lp_9 ativ_lp_10 

menino 
0.033* 0.046*** 0.042** 0.035* 0.026 

(0.020) (0.017) (0.020) (0.018) (0.018) 

branco 
0.028 0.000 0.015 -0.004 -0.019 

(0.021) (0.019) (0.021) (0.020) (0.020) 

atrasado 
0.061* 0.024 -0.023 0.044 0.036 

(0.037) (0.033) (0.037) (0.035) (0.034) 

trabalha 
0.115*** 0.038 0.039 -0.011 -0.054** 

(0.029) (0.026) (0.029) (0.027) (0.027) 

tv 
-0.499*** -0.401*** -0.378** -0.291* -0.095 

(0.163) (0.145) (0.164) (0.154) (0.151) 

carro 
0.061* 0.046 -0.102*** -0.013 -0.045 

(0.035) (0.031) (0.035) (0.033) (0.033) 

gel 
0.220 -0.065 0.263 0.081 -0.056 

(0.217) (0.194) (0.219) (0.205) (0.202) 

pc_net 
0.076*** 0.068*** 0.031 -0.001 0.001 

(0.024) (0.022) (0.025) (0.023) (0.023) 

mae 
0.022 -0.044 -0.103 0.078 -0.046 

(0.068) (0.061) (0.069) (0.064) (0.063) 

pai 
-0.026 0.032 0.059 -0.044 -0.008 

(0.051) (0.046) (0.052) (0.048) (0.047) 

educ_pais_0 
-0.116 -0.437*** -0.283 -0.005 -0.097 

(0.185) (0.165) (0.187) (0.175) (0.172) 

educ_pais_1 
-0.015 -0.107 -0.169 -0.123 -0.129 

(0.140) (0.125) (0.142) (0.133) (0.130) 

educ_pais_2 
-0.009 -0.083 -0.213 -0.044 -0.111 

(0.139) (0.124) (0.141) (0.132) (0.129) 

educ_pais_3 
0.017 -0.072 -0.188 -0.055 -0.093 

(0.138) (0.124) (0.140) (0.131) (0.129) 

sal_prof_med 
-0.152*** -0.199*** -0.037 -0.019 0.034 

(0.025) (0.022) (0.025) (0.023) (0.023) 

educ_prof_sup 
0.355*** -0.146** 0.306*** 0.457*** 0.459*** 

(0.077) (0.069) (0.078) (0.073) (0.072) 

expr_prof_med 
0.009 0.031 0.107*** 0.025 -0.020 

(0.024) (0.021) (0.024) (0.023) (0.022) 

tam_em 
-0.001*** -0.001*** 0.000 -0.001*** 0.001*** 

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

var_corte 
-0.087*** 0.026 -0.035 0.131*** -0.027 

(0.029) (0.026) (0.029) (0.028) (0.027) 

var_corte_T 
-0.170*** -0.051 0.118** -0.098* -0.231*** 

(0.056) (0.050) (0.056) (0.053) (0.052) 

var_corte2 
-0.020*** -0.002 -0.028*** 0.039*** 0.043*** 

(0.008) (0.007) (0.008) (0.007) (0.007) 

var_corte2_T 
0.114*** 0.046*** 0.040** -0.054*** 0.059*** 

(0.017) (0.015) (0.017) (0.016) (0.016) 

d_07 
0.016 0.215*** -0.005 -0.379*** 0.087 

(0.068) (0.060) (0.068) (0.064) (0.063) 

d 
0.562*** 0.319*** 0.103 -0.711*** 0.080 

(0.122) (0.109) (0.124) (0.116) (0.114) 

T 
-0.501*** -0.534*** -0.308*** 0.861*** -0.019 

(0.102) (0.091) (0.103) (0.097) (0.095) 

Constante 
0.719* 0.627* 1.076*** (dropped) 0.308 

(0.370) (0.334) (0.374) 
 

(0.348) 

N. Obs. 2,023 

Nota:  *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. Modelos estimados via SURE e incluem dummies de UF. 
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Tabela A.33 – Resultados completos de DID sobre proficiência – amostra total – escolas públicas 

  
Proficiência 

Matemática 

Proficiência 

Português 
  

Proficiência 

Matemática 

Proficiência 

Português 

menino 
18.492*** -4.834*** 

sal_prof_med 
-5.650*** -3.072** 

(0.826) (0.749) (1.676) (1.470) 

branco 
5.525*** 3.747*** 

educ_prof_sup 
-1.623 1.382 

(0.878) (0.831) (2.648) (2.709) 

atrasado 
-23.302*** -21.291*** 

expr_prof_med 
-2.256 -0.103 

(1.114) (0.958) (1.527) (1.527) 

trabalha 
-5.211*** -7.932*** 

branco_dir 
4.622*** 4.599*** 

(0.931) (0.843) (1.547) (1.402) 

tv 
2.414 3.156 

sal_dir_med 
-2.332 -3.169** 

(2.114) (2.003) (1.924) (1.566) 

carro 
1.177 -3.127*** 

educ_dir_sup 
4.224 2.847 

(0.846) (0.854) (3.046) (2.918) 

gel 
5.653*** 3.282* 

expr_dir_med 
0.588 -0.481 

(1.719) (1.749) (1.579) (1.396) 

pc_net 
7.379*** 7.904*** 

tam_em 
-0.017*** -0.012*** 

(1.323) (1.183) (0.003) (0.002) 

mae 
3.311** 1.525 

var_corte 
0.205*** 0.183*** 

(1.415) (1.430) (0.038) (0.031) 

pai 
-1.565 -1.314 

var_corte_T 
-0.011 -0.008 

(1.113) (1.041) (0.036) (0.030) 

educ_pais_0 
0.254 -10.031*** 

var_corte2 
-0.000** -0.000*** 

(2.340) (2.406) (0.000) (0.000) 

educ_pais_1 
-0.592 -5.930*** 

var_corte2_T 
-0.000 0.000 

(1.840) (1.791) (0.000) (0.000) 

educ_pais_2 
4.095** 0.770 

d 
-2.288 -3.450 

(1.860) (1.825) (4.358) (5.773) 

educ_pais_3 
12.221*** 8.587*** 

d_07 
-3.865 1.557 

(2.099) (1.979) (4.585) (6.361) 

mulher_prof 
-1.350 -1.149 

T 
4.174 2.794 

(1.278) (1.417) (4.887) (6.603) 

idade_prof_med 
2.637* 0.888 

Constante 
244.831*** 262.839*** 

(1.581) (1.383) (6.998) (8.014) 

branco_prof 
3.261** 1.365 N. Obs. 18,006 17,887 

(1.345) (1.322) R2 0.228 0.194 

Nota1:  *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. Nota2: modelos incluem dummies de UF. 
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Tabela A.34 – Resultados completos de DID sobre insumos escolares – amostra total – escolas públicas 

  
Projeto 

Pedag. 

 Prova de 

seleção 

Aulas de 

reforço 
Biblioteca Lab. Info. Lab. Cien. Internet 

branco_dir 
0.041 0.013 0.032 0.028 0.048 0.061* 0.073** 

(0.035) (0.018) (0.036) (0.024) (0.031) (0.033) (0.029) 

sal_dir_med 
0.015 -0.047** -0.074* -0.015 -0.101*** -0.086** -0.106*** 

(0.039) (0.020) (0.040) (0.029) (0.033) (0.037) (0.033) 

educ_dir_sup 
-0.072 -0.037 0.009 -0.070* 0.004 0.008 0.060 

(0.060) (0.039) (0.074) (0.042) (0.054) (0.064) (0.055) 

expr_dir_med 
-0.056 0.024 -0.031 -0.006 0.001 0.003 0.009 

(0.034) (0.015) (0.034) (0.023) (0.028) (0.030) (0.029) 

tam_em 
-0.000 -0.000*** -0.000 0.000 0.000 0.000*** 0.000 

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

var_corte 
0.001 0.001** 0.000 0.001 0.002*** 0.002*** 0.001** 

(0.001) (0.000) (0.001) (0.001) (0.001) (0.001) (0.001) 

var_corte_T 
-0.000 -0.000 0.000 0.000 -0.001** -0.000 0.000 

(0.001) (0.000) (0.001) (0.001) (0.001) (0.001) (0.001) 

var_corte2 
-0.000 -0.000 0.000 -0.000 -0.000*** -0.000*** -0.000* 

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

var_corte2_T 
0.000 0.000 -0.000 -0.000 0.000 0.000 -0.000 

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

d 
0.083 0.080* 0.126 0.145 0.123* -0.012 -0.206* 

(0.132) (0.043) (0.116) (0.107) (0.075) (0.116) (0.119) 

d_07 
-0.055 0.089* 0.122 0.137 0.416*** -0.030 -0.321** 

(0.137) (0.053) (0.116) (0.113) (0.092) (0.114) (0.130) 

T 
-0.095 -0.068 -0.159 -0.058 -0.089 0.056 0.383*** 

(0.146) (0.058) (0.127) (0.120) (0.102) (0.122) (0.138) 

Constante 
0.902*** 0.075 0.566*** 0.804*** 0.446*** 0.674*** 0.872*** 

(0.190) (0.104) (0.176) (0.114) (0.114) (0.145) (0.133) 

N. Obs. 60,110 60,787 59,253 62,036 62,036 62,036 60,218 

R2 0.103 0.131 0.151 0.181 0.215 0.252 0.219 

Nota1:  *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. Nota2: modelos incluem dummies de UF. 
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Tabela A.35 – Resultados completos de DID sobre proficiência – amostra [0,19] – escolas públicas 

  
Proficiência 

Matemática 

Proficiência 

Português 
  

Proficiência 

Matemática 

Proficiência 

Português 

menino 
16.220*** -5.278*** 

sal_prof_med 
2.769 -1.384 

(1.727) (1.910) (3.040) (3.628) 

branco 
3.829* 0.829 

educ_prof_sup 
-3.890 -3.208 

(2.107) (2.296) (4.951) (5.422) 

atrasado 
-19.309*** -20.371*** 

expr_prof_med 
-1.738 -0.293 

(1.981) (1.863) (3.140) (3.097) 

trabalha 
-1.698 -5.465*** 

branco_dir 
2.221 2.119 

(2.089) (2.070) (3.308) (3.495) 

tv 
0.719 -0.808 

sal_dir_med 
8.120*** 0.865 

(4.404) (4.368) (3.046) (2.941) 

carro 
1.337 -4.365* 

educ_dir_sup 
6.107 7.807 

(1.963) (2.253) (5.344) (6.688) 

gel 
5.517* 2.579 

expr_dir_med 
-4.385 -1.686 

(3.339) (3.426) (2.710) (3.486) 

pc_net 
4.542 6.659* 

tam_em 
0.001 -0.000 

(3.428) (3.559) (0.006) (0.009) 

mae 
-0.715 -2.771 

var_corte 
-0.046 -0.046 

(4.005) (3.502) (0.544) (0.554) 

pai 
-0.880 -2.361 

var_corte_T 
-0.244 3.788** 

(3.100) (2.739) (2.217) (1.691) 

educ_pais_0 
4.832 -13.223** 

var_corte2 
-0.048 -0.028 

(6.311) (6.401) (0.051) (0.053) 

educ_pais_1 
2.625 -10.129* 

var_corte2_T 
0.240 -0.084 

(5.825) (5.881) (0.209) (0.173) 

educ_pais_2 
4.825 -11.306* 

d 
-10.221 -5.430 

(6.044) (6.109) (7.078) (7.348) 

educ_pais_3 
8.999 -9.430 

d_07 
-2.733 5.791 

(6.372) (6.600) (4.477) (6.425) 

mulher_prof 
0.562 -1.551 

T 
6.004 -13.324* 

(2.891) (3.277) (7.034) (7.778) 

idade_prof_med 
3.211 1.523 

Constante 
249.736*** 261.603*** 

(3.476) (3.291) (12.883) (12.086) 

branco_prof 
-0.725 4.958 N. Obs. 2,380 2,226 

(2.714) (3.381) R2 0.204 0.189 

Nota1:  *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. Nota2: modelos incluem dummies de UF. 
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Tabela A.36 – Resultados completos de DID sobre insumos escolares – amostra [0,19] – escolas públicas 

  
Projeto 

Pedag. 

 Prova de 

seleção 

Aulas de 

reforço 
Biblioteca Lab. Info. Lab. Cien. Internet 

branco_dir 
0.089 -0.006 0.032 -0.200*** -0.085 0.111* -0.110 

(0.083) (0.031) (0.087) (0.067) (0.086) (0.064) (0.079) 

sal_dir_med 
-0.061 -0.046 -0.078 0.038 0.047 -0.049 -0.077 

(0.085) (0.043) (0.085) (0.060) (0.086) (0.060) (0.081) 

educ_dir_sup 
0.081 -0.040 -0.039 -0.144* -0.103 -0.130 0.123 

(0.162) (0.064) (0.143) (0.075) (0.132) (0.106) (0.138) 

expr_dir_med 
0.040 0.039 -0.025 0.026 0.071 0.123** 0.131* 

(0.079) (0.026) (0.076) (0.054) (0.073) (0.056) (0.073) 

tam_em 
0.000 -0.000 -0.000 0.000*** 0.001** 0.001*** 0.001*** 

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

var_corte 
-0.010 0.007 0.003 0.001 -0.007 0.004 0.017 

(0.015) (0.006) (0.015) (0.012) (0.015) (0.013) (0.014) 

var_corte_T 
0.016 -0.016 -0.110** -0.091** -0.042 -0.000 0.030 

(0.060) (0.018) (0.052) (0.038) (0.060) (0.044) (0.050) 

var_corte2 
0.002 -0.001 0.001 -0.001 -0.003** 0.001 -0.000 

(0.002) (0.000) (0.002) (0.001) (0.001) (0.001) (0.001) 

var_corte2_T 
-0.002 0.002 0.009* 0.009** 0.010* 0.000 -0.005 

(0.006) (0.002) (0.005) (0.004) (0.006) (0.004) (0.005) 

d 
0.113 -0.003 0.137 0.057 0.242 0.009 -0.288* 

(0.187) (0.070) (0.192) (0.148) (0.191) (0.167) (0.174) 

d_07 
-0.060 0.105 0.150 0.143 0.508*** 0.088 -0.296** 

(0.117) (0.066) (0.115) (0.101) (0.105) (0.091) (0.138) 

T 
-0.119 -0.071 -0.031 0.151 -0.353* -0.118 0.313* 

(0.177) (0.065) (0.184) (0.140) (0.183) (0.141) (0.183) 

Constante 
0.696** 0.030 0.698** 1.119*** -0.274 0.807*** 0.076 

(0.274) (0.081) (0.319) (0.185) (0.277) (0.211) (0.252) 

N. Obs. 9,134 9,197 8,940 9,301 9,301 9,301 8,599 

R2 0.191 0.208 0.242 0.406 0.256 0.395 0.331 

Nota1:  *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. Nota2: modelos incluem dummies de UF. 
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Tabela A.37 – Resultados completos de DID sobre proficiência – amostra [5,14] – escolas públicas 

  
Proficiência 

Matemática 

Proficiência 

Português 
  

Proficiência 

Matemática 

Proficiência 

Português 

menino 
16.041*** -5.632** 

sal_prof_med 
5.421 -4.496 

(2.323) (2.806) (3.935) (4.690) 

branco 
4.936* 0.845 

educ_prof_sup 
11.265 -5.910 

(2.625) (3.065) (8.207) (9.166) 

atrasado 
-20.294*** -21.064*** 

expr_prof_med 
-6.649 1.376 

(3.013) (2.441) (4.718) (4.984) 

trabalha 
-3.598 -7.058*** 

branco_dir 
-4.060 1.618 

(2.933) (2.738) (5.255) (5.278) 

tv 
-0.966 0.565 

sal_dir_med 
7.397* 0.602 

(6.041) (6.273) (4.210) (3.126) 

carro 
-0.840 -8.265*** 

educ_dir_sup 
7.100 2.364 

(2.900) (2.849) (6.810) (8.539) 

gel 
7.361 3.052 

expr_dir_med 
-4.995 -1.355 

(5.206) (4.687) (4.093) (4.076) 

pc_net 
6.015 15.182*** 

tam_em 
0.004 -0.016 

(4.460) (4.705) (0.009) (0.012) 

mae 
-2.376 -6.445 

var_corte 
0.106 0.257 

(5.948) (5.283) (1.409) (1.411) 

pai 
-0.226 -4.971 

var_corte_T 
-11.656** -6.240 

(3.981) (4.016) (5.750) (5.632) 

educ_pais_0 
15.860* -16.678 

var_corte2 
-0.383* 0.181 

(8.299) (11.205) (0.198) (0.244) 

educ_pais_1 
13.039* -16.499 

var_corte2_T 
2.816*** 1.617 

(7.323) (10.201) (1.023) (1.073) 

educ_pais_2 
17.068** -17.001 

d 
-10.660 -4.790 

(7.649) (10.513) (10.981) (11.111) 

educ_pais_3 
16.351** -20.387* 

d_07 
-9.057 1.206 

(8.077) (11.418) (8.265) (8.352) 

mulher_prof 
-0.794 2.523 

T 
14.072 -7.950 

(4.062) (5.000) (11.304) (9.896) 

idade_prof_med 
7.770 -0.129 

Constante 
194.801*** 311.200*** 

(5.456) (4.783) (19.785) (22.112) 

branco_prof 
3.034 16.394*** N. Obs. 1,295 1,212 

(3.972) (5.425) R2 0.222 0.244 

Nota1:  *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. Nota2: modelos incluem dummies de UF. 
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Tabela A.38 – Resultados completos de DID sobre insumos escolares – amostra [5,14] – escolas públicas 

  
Projeto 

Pedag. 

 Prova de 

seleção 

Aulas de 

reforço 
Biblioteca Lab. Info. Lab. Cien. Internet 

branco_dir 
0.018 -0.036 -0.132 -0.290*** -0.247*** 0.203** -0.129 

(0.113) (0.074) (0.119) (0.085) (0.096) (0.091) (0.110) 

sal_dir_med 
-0.227** -0.053 0.062 0.025 0.113 -0.050 0.001 

(0.096) (0.053) (0.094) (0.064) (0.085) (0.070) (0.097) 

educ_dir_sup 
0.287 0.035 0.289 -0.205* -0.460*** -0.132 -0.279 

(0.270) (0.039) (0.202) (0.110) (0.152) (0.171) (0.182) 

expr_dir_med 
0.154 0.037 0.019 -0.023 -0.100 0.144* 0.134 

(0.098) (0.036) (0.088) (0.069) (0.085) (0.075) (0.087) 

tam_em 
0.000 0.000 0.000 0.001*** 0.001*** 0.000** 0.001*** 

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

var_corte 
-0.011 0.002 -0.056* 0.025 0.052** 0.037 0.017 

(0.031) (0.017) (0.033) (0.026) (0.025) (0.027) (0.034) 

var_corte_T 
0.042 0.047 -0.111 -0.105 -0.046 0.107 0.009 

(0.150) (0.042) (0.105) (0.081) (0.116) (0.116) (0.119) 

var_corte2 
-0.014*** 0.005* 0.004 -0.008* 0.000 0.000 -0.003 

(0.005) (0.003) (0.005) (0.005) (0.005) (0.004) (0.006) 

var_corte2_T 
0.012 -0.013* 0.019 0.022 0.005 -0.026 0.001 

(0.028) (0.008) (0.020) (0.017) (0.022) (0.021) (0.024) 

d 
-0.088 0.070 0.370 -0.080 0.101 -0.256 -0.327 

(0.204) (0.147) (0.228) (0.201) (0.189) (0.213) (0.255) 

d_07 
-0.214** 0.146 0.120 0.127 0.583*** -0.058 -0.275 

(0.106) (0.119) (0.134) (0.152) (0.126) (0.120) (0.196) 

T 
-0.133 -0.125 -0.019 0.119 -0.383** 0.031 0.322 

(0.191) (0.120) (0.205) (0.202) (0.187) (0.178) (0.250) 

Constante 
0.856** -0.220 0.593* 1.303*** 0.146 -0.231 0.434 

(0.350) (0.208) (0.356) (0.231) (0.272) (0.270) (0.351) 

N. Obs. 4,971 5,092 4,866 5,092 5,092 5,092 4,854 

R2 0.312 0.268 0.374 0.486 0.445 0.430 0.394 

Nota1:  *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. Nota2: modelos incluem dummies de UF. 
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Tabela A.39 – Resultados completos de DID sobre proficiência – amostra [7,12] – escolas públicas 

  
Proficiência 

Matemática 

Proficiência 

Português 
  

Proficiência 

Matemática 

Proficiência 

Português 

menino 
16.242*** -4.546 

sal_prof_med 
-1.988 -4.778 

(3.043) (3.641) (5.365) (5.639) 

branco 
2.771 0.966 

educ_prof_sup 
19.536* 2.316 

(2.938) (3.358) (10.516) (10.865) 

atrasado 
-21.880*** -19.960*** 

expr_prof_med 
-4.437 3.996 

(3.999) (2.781) (6.348) (8.079) 

trabalha 
-4.100 -7.516** 

branco_dir 
3.311 18.007** 

(3.858) (3.232) (7.948) (7.851) 

tv 
7.645 6.040 

sal_dir_med 
11.466** 2.049 

(6.990) (7.044) (5.813) (3.718) 

carro 
0.017 -9.998*** 

educ_dir_sup 
6.737 15.058 

(3.601) (3.323) (10.648) (9.790) 

gel 
2.947 3.380 

expr_dir_med 
-6.115 -4.839 

(5.861) (5.946) (5.559) (4.510) 

pc_net 
4.217 12.014* 

tam_em 
0.008 -0.019 

(4.874) (6.359) (0.011) (0.012) 

mae 
-11.117 -5.676 

var_corte 
2.005 5.463 

(7.337) (7.154) (4.223) (3.849) 

pai 
-1.945 -5.992 

var_corte_T 
-10.117 -13.335 

(5.519) (4.581) (10.947) (13.559) 

educ_pais_0 
18.199* -9.185 

var_corte2 
-0.884 -2.196*** 

(10.067) (13.848) (0.722) (0.848) 

educ_pais_1 
16.998* -10.087 

var_corte2_T 
1.725 3.175 

(8.724) (13.180) (2.963) (4.106) 

educ_pais_2 
22.167** -12.438 

d 
-17.295 -43.904** 

(9.435) (13.536) (20.294) (17.541) 

educ_pais_3 
17.642* -9.753 

d_07 
-11.894 -16.707 

(10.021) (14.095) (11.961) (10.789) 

mulher_prof 
2.489 -2.984 

T 
15.447 19.784 

(5.336) (7.114) (14.965) (13.315) 

idade_prof_med 
2.908 -3.981 

Constante 
223.867*** 307.574*** 

(8.265) (7.072) (30.683) (33.094) 

branco_prof 
0.973 14.989** N. Obs. 900 881 

(4.277) (7.208) R2 0.208 0.244 

Nota1:  *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. Nota2: modelos incluem dummies de UF. 
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Tabela A.40 – Resultados completos de DID sobre insumos escolares – amostra [7,12] – escolas públicas 

  
Projeto 

Pedag. 

 Prova de 

seleção 

Aulas de 

reforço 
Biblioteca Lab. Info. Lab. Cien. Internet 

branco_dir 
-0.085 0.085 0.098 -0.236** -0.386*** 0.134 -0.051 

(0.129) (0.052) (0.174) (0.112) (0.110) (0.103) (0.164) 

sal_dir_med 
-0.153 -0.095** 0.059 -0.045 0.252** -0.016 -0.027 

(0.127) (0.046) (0.128) (0.095) (0.108) (0.083) (0.132) 

educ_dir_sup 
-0.339 0.036 0.187 -0.325** -0.216 -0.261* 0.013 

(0.330) (0.032) (0.384) (0.132) (0.274) (0.140) (0.208) 

expr_dir_med 
0.194 0.099** 0.020 -0.027 -0.085 0.161** 0.138 

(0.127) (0.048) (0.121) (0.074) (0.101) (0.081) (0.100) 

tam_em 
0.000 -0.000* -0.000 0.001** 0.001*** 0.000** 0.001*** 

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

var_corte 
-0.039 0.023 -0.002 0.060 0.135* 0.159*** 0.058 

(0.078) (0.030) (0.078) (0.045) (0.073) (0.058) (0.077) 

var_corte_T 
0.277 -0.078 -0.721*** 0.072 -0.190 -0.431** 0.312 

(0.248) (0.048) (0.199) (0.122) (0.206) (0.184) (0.202) 

var_corte2 
0.006 -0.002 0.017 -0.021 0.006 -0.013 -0.014 

(0.021) (0.003) (0.020) (0.013) (0.025) (0.016) (0.020) 

var_corte2_T 
-0.068 0.027 0.175*** -0.044 0.033 0.138** -0.095 

(0.078) (0.022) (0.067) (0.035) (0.063) (0.056) (0.065) 

d 
-0.080 -0.115 0.413 -0.195 -0.137 -0.690** -0.391 

(0.316) (0.130) (0.328) (0.317) (0.290) (0.279) (0.394) 

d_07 
-0.298** 0.010 0.306** 0.096 0.579*** -0.180 -0.155 

(0.130) (0.028) (0.140) (0.256) (0.187) (0.143) (0.355) 

T 
-0.162 0.040 0.132 0.099 -0.262 0.354* 0.124 

(0.220) (0.059) (0.255) (0.300) (0.242) (0.206) (0.393) 

Constante 
1.839*** 0.074 -0.018 1.233*** 0.777* 0.708** 0.093 

(0.472) (0.103) (0.470) (0.294) (0.409) (0.301) (0.494) 

N. Obs. 3,349 3,393 3,167 3,393 3,393 3,393 3,211 

R2 0.356 0.570 0.478 0.592 0.559 0.596 0.494 

Nota1:  *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. Nota2: modelos incluem dummies de UF. 
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Tabela A.41.1 – Resultados completos de DID sobre o comportamento de professores de 

Matemática – amostra total – escolas públicas 

  ativ_mat_1 ativ_mat_2 ativ_mat_3 ativ_mat_4 ativ_mat_5 

menino 
-0.001 -0.014* 0.002 -0.009 -0.012** 

(0.006) (0.008) (0.007) (0.008) (0.006) 

branco 
0.008 0.018** 0.003 0.025*** -0.006 

(0.006) (0.008) (0.007) (0.008) (0.006) 

atrasado 
-0.004 -0.031*** -0.024*** -0.002 0.006 

(0.007) (0.009) (0.008) (0.009) (0.007) 

trabalha 
-0.003 -0.014* -0.010 0.011 -0.006 

(0.006) (0.008) (0.007) (0.008) (0.006) 

tv 
-0.017 0.025 -0.000 0.004 0.021 

(0.017) (0.022) (0.020) (0.022) (0.017) 

carro 
0.002 0.023*** -0.008 0.011 0.008 

(0.007) (0.009) (0.008) (0.009) (0.006) 

gel 
0.022 -0.018 0.038** 0.011 0.007 

(0.015) (0.020) (0.018) (0.020) (0.015) 

pc_net 
-0.003 0.014 -0.001 -0.002 0.008 

(0.008) (0.010) (0.009) (0.010) (0.008) 

mae 
0.004 0.033** -0.001 0.004 0.012 

(0.011) (0.015) (0.013) (0.015) (0.011) 

pai 
-0.003 0.001 0.006 0.019 -0.008 

(0.009) (0.012) (0.011) (0.012) (0.009) 

educ_pais_0 
-0.047** 0.036 -0.013 0.010 0.028 

(0.019) (0.026) (0.023) (0.026) (0.019) 

educ_pais_1 
-0.029* 0.030 0.025 0.031 0.007 

(0.015) (0.020) (0.018) (0.020) (0.015) 

educ_pais_2 
-0.024 0.032 0.031* 0.025 0.020 

(0.016) (0.021) (0.018) (0.021) (0.016) 

educ_pais_3 
-0.028* 0.029 0.027 0.022 0.029* 

(0.016) (0.021) (0.019) (0.021) (0.016) 

sal_prof_med 
0.020*** 0.015 0.041*** -0.035*** -0.014** 

(0.007) (0.009) (0.008) (0.009) (0.007) 

educ_prof_sup 
-0.004 -0.026 0.023 0.075*** -0.036** 

(0.015) (0.020) (0.018) (0.020) (0.015) 

expr_prof_med 
0.025*** -0.008 0.049*** 0.027*** -0.017*** 

(0.006) (0.008) (0.007) (0.008) (0.006) 

tam_em 
-0.000*** -0.000*** -0.000*** -0.000*** 0.000** 

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

var_corte 
0.001*** 0.000* 0.000* 0.001*** -0.001*** 

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

var_corte_T 
-0.000 0.001*** 0.000 0.000 0.001*** 

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

var_corte2 
-0.000*** 0.000*** 0.000 -0.000** 0.000*** 

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

var_corte2_T 
-0.000 -0.000*** -0.000** 0.000 -0.000*** 

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

d_07 
0.069** 0.124*** -0.060 0.028 0.057* 

(0.033) (0.044) (0.039) (0.044) (0.033) 

d 
0.081*** 0.116*** -0.188*** -0.043 0.001 

(0.029) (0.039) (0.034) (0.038) (0.029) 

T 
-0.078** -0.171*** 0.105*** -0.038 -0.127*** 

(0.035) (0.046) (0.041) (0.045) (0.034) 

Constante 
(dropped) (dropped) 0.698*** (dropped) (dropped) 

  
(0.054) 

  
N. Obs. 17,076 

Nota:  *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. Modelos estimados via SURE e incluem dummies de UF. 
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Tabela A.41.2 – Resultados completos de DID sobre o comportamento de professores de 

Matemática – amostra total – escolas públicas 

  ativ_mat_6 ativ_mat_7 ativ_mat_8 ativ_mat_9 ativ_mat_10 

menino 
0.001 -0.012 0.019*** 0.005 0.005 

(0.007) (0.008) (0.007) (0.008) (0.007) 

branco 
0.015** -0.035*** -0.005 0.028*** 0.002 

(0.007) (0.008) (0.008) (0.008) (0.008) 

atrasado 
-0.035*** 0.004 -0.008 -0.001 -0.001 

(0.008) (0.009) (0.008) (0.009) (0.008) 

trabalha 
-0.029*** -0.023*** -0.015** -0.010 -0.006 

(0.007) (0.008) (0.007) (0.008) (0.007) 

tv 
0.025 0.024 0.015 -0.016 0.005 

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

carro 
0.017** -0.023*** 0.013 0.024*** 0.016** 

(0.008) (0.009) (0.008) (0.009) (0.008) 

gel 
0.027 -0.023 -0.005 0.029 -0.019 

(0.018) (0.020) (0.018) (0.020) (0.018) 

pc_net 
-0.010 0.027*** -0.015* -0.016 0.012 

(0.009) (0.010) (0.009) (0.010) (0.009) 

mae 
0.017 0.004 -0.007 0.013 -0.008 

(0.013) (0.015) (0.014) (0.015) (0.014) 

pai 
0.012 0.005 0.010 -0.005 0.000 

(0.011) (0.012) (0.011) (0.012) (0.011) 

educ_pais_0 
-0.001 -0.035 -0.034 -0.001 -0.040* 

(0.023) (0.026) (0.023) (0.026) (0.024) 

educ_pais_1 
0.015 -0.028 -0.019 0.023 -0.009 

(0.018) (0.020) (0.018) (0.020) (0.018) 

educ_pais_2 
0.018 -0.008 -0.020 0.024 0.021 

(0.018) (0.021) (0.019) (0.021) (0.019) 

educ_pais_3 
0.000 -0.000 -0.022 0.017 0.013 

(0.019) (0.021) (0.019) (0.021) (0.019) 

sal_prof_med 
-0.013 -0.050*** -0.002 -0.031*** -0.022*** 

(0.008) (0.009) (0.008) (0.009) (0.008) 

educ_prof_sup 
0.092*** -0.144*** 0.056*** -0.029 -0.148*** 

(0.018) (0.020) (0.018) (0.020) (0.018) 

expr_prof_med 
0.080*** 0.010 0.018** 0.011 0.011 

(0.007) (0.008) (0.007) (0.008) (0.007) 

tam_em 
-0.000 0.000 -0.000 -0.000 -0.000*** 

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

var_corte 
-0.000 -0.001*** -0.000 0.001*** 0.001*** 

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

var_corte_T 
0.002*** 0.002*** 0.001*** 0.001*** -0.000 

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

var_corte2 
0.000 0.000*** 0.000 -0.000 -0.000 

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

var_corte2_T 
-0.000*** -0.000*** -0.000** -0.000*** -0.000 

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

d_07 
-0.146*** 0.200*** -0.162*** -0.088** -0.022 

(0.039) (0.044) (0.040) (0.044) (0.040) 

d 
-0.086** 0.149*** -0.131*** -0.071* -0.117*** 

(0.034) (0.038) (0.035) (0.039) (0.035) 

T 
-0.024 -0.289*** 0.079* 0.040 0.033 

(0.041) (0.045) (0.042) (0.046) (0.042) 

Constante 
(dropped) 0.446*** 0.836*** 0.487*** 0.358*** 

 
(0.063) (0.056) (0.063) (0.056) 

N. Obs. 17,076 

Nota:  *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. Modelos estimados via SURE e incluem dummies de UF. 
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Tabela A.42.1 – Resultados completos de DID sobre o comportamento de professores de 

Matemática – amostra [0,19] – escolas públicas 

  ativ_mat_1 ativ_mat_2 ativ_mat_3 ativ_mat_4 ativ_mat_5 

menino 
-0.004 -0.019 -0.013 0.005 -0.017 

(0.018) (0.021) (0.018) (0.020) (0.013) 

branco 
-0.044** -0.045** -0.041** 0.016 0.002 

(0.019) (0.022) (0.019) (0.022) (0.014) 

atrasado 
0.043** 0.042** 0.037** 0.020 0.015 

(0.018) (0.021) (0.019) (0.021) (0.013) 

trabalha 
0.028 0.024 0.020 -0.013 0.022* 

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

tv 
-0.073* 0.044 -0.049 0.017 0.018 

(0.041) (0.048) (0.041) (0.047) (0.029) 

carro 
0.001 0.041* -0.038* -0.023 -0.011 

(0.021) (0.025) (0.021) (0.024) (0.015) 

gel 
0.061* -0.076* 0.077** 0.010 -0.007 

(0.036) (0.042) (0.036) (0.041) (0.025) 

pc_net 
0.022 -0.004 0.002 0.016 -0.017 

(0.029) (0.034) (0.029) (0.033) (0.020) 

mae 
0.016 -0.040 0.039 0.023 -0.030 

(0.036) (0.043) (0.037) (0.042) (0.026) 

pai 
-0.027 -0.023 -0.024 0.041 0.028 

(0.030) (0.036) (0.031) (0.035) (0.022) 

educ_pais_0 
0.007 0.101 0.034 0.058 0.004 

(0.057) (0.066) (0.057) (0.065) (0.040) 

educ_pais_1 
0.007 0.084 0.045 0.031 -0.003 

(0.050) (0.059) (0.051) (0.057) (0.036) 

educ_pais_2 
0.020 0.071 0.102* 0.062 -0.001 

(0.052) (0.061) (0.053) (0.060) (0.037) 

educ_pais_3 
0.023 0.023 0.123** 0.050 0.000 

(0.055) (0.065) (0.056) (0.063) (0.039) 

sal_prof_med 
-0.085*** -0.100*** 0.048** -0.177*** 0.027 

(0.023) (0.027) (0.024) (0.027) (0.017) 

educ_prof_sup 
-0.230*** -0.187*** -0.087* -0.115** 0.103*** 

(0.047) (0.054) (0.047) (0.053) (0.033) 

expr_prof_med 
-0.018 -0.136*** 0.064*** 0.070*** -0.084*** 

(0.020) (0.023) (0.020) (0.022) (0.014) 

tam_em 
0.000*** -0.000 0.000*** 0.000 0.000** 

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

var_corte 
-0.006 -0.017*** -0.005 0.018*** 0.001 

(0.005) (0.006) (0.005) (0.005) (0.003) 

var_corte_T 
-0.027* 0.037** 0.004 -0.036** -0.058*** 

(0.016) (0.018) (0.016) (0.018) (0.011) 

var_corte2 
-0.003*** -0.002*** -0.002*** -0.004*** -0.000 

(0.000) (0.001) (0.000) (0.001) (0.000) 

var_corte2_T 
0.008*** -0.000 0.004** 0.005*** 0.005*** 

(0.002) (0.002) (0.002) (0.002) (0.001) 

d_07 
0.168*** 0.238*** 0.071 0.009 0.193*** 

(0.043) (0.050) (0.044) (0.049) (0.031) 

d 
0.218*** 0.191*** -0.210*** -0.210*** -0.004 

(0.061) (0.071) (0.061) (0.069) (0.043) 

T 
-0.192*** -0.310*** -0.039 -0.028 -0.047 

(0.061) (0.071) (0.061) (0.069) (0.043) 

Constante 
1.084*** 1.258*** 1.049*** 1.333*** 0.043 

(0.189) (0.215) (0.186) (0.234) (0.130) 

N. Obs. 2,178 

Nota:  *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. Modelos estimados via SURE e incluem dummies de UF. 
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Tabela A.42.2 – Resultados completos de DID sobre o comportamento de professores de 

Matemática – amostra [0,19] – escolas públicas 

  ativ_mat_6 ativ_mat_7 ativ_mat_8 ativ_mat_9 ativ_mat_10 

menino 
-0.011 -0.039** -0.001 0.001 -0.017 

(0.019) (0.020) (0.019) (0.021) (0.019) 

branco 
0.001 -0.074*** 0.010 0.012 0.011 

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

atrasado 
-0.031 0.052** -0.020 0.037* 0.040** 

(0.020) (0.021) (0.020) (0.022) (0.019) 

trabalha 
-0.017 0.010 0.045** 0.011 -0.005 

(0.020) (0.020) (0.019) (0.022) (0.019) 

tv 
0.011 0.017 -0.011 -0.011 -0.011 

(0.045) (0.046) (0.044) (0.049) (0.043) 

carro 
0.049** -0.026 0.044* -0.018 -0.014 

(0.023) (0.024) (0.023) (0.026) (0.023) 

gel 
0.079** 0.032 0.009 -0.041 0.012 

(0.039) (0.040) (0.039) (0.043) (0.038) 

pc_net 
-0.051 -0.069** -0.058* -0.030 0.007 

(0.032) (0.032) (0.031) (0.035) (0.031) 

mae 
-0.031 0.009 0.004 -0.004 -0.064* 

(0.040) (0.041) (0.039) (0.044) (0.039) 

pai 
0.014 0.023 -0.007 0.008 0.006 

(0.034) (0.034) (0.033) (0.037) (0.032) 

educ_pais_0 
0.142** -0.032 0.110* 0.068 -0.088 

(0.062) (0.064) (0.061) (0.068) (0.060) 

educ_pais_1 
0.149*** -0.067 0.090* 0.051 -0.045 

(0.055) (0.057) (0.054) (0.060) (0.053) 

educ_pais_2 
0.196*** -0.046 0.067 0.035 0.013 

(0.058) (0.059) (0.057) (0.063) (0.056) 

educ_pais_3 
0.109* -0.011 0.086 0.067 0.016 

(0.061) (0.062) (0.060) (0.067) (0.059) 

sal_prof_med 
0.100*** 0.137*** 0.039 -0.044 0.159*** 

(0.026) (0.026) (0.025) (0.028) (0.025) 

educ_prof_sup 
-0.101** 0.051 -0.066 -0.363*** -0.021 

(0.051) (0.053) (0.050) (0.056) (0.049) 

expr_prof_med 
-0.022 0.004 -0.044** 0.061** 0.026 

(0.022) (0.022) (0.021) (0.024) (0.021) 

tam_em 
0.000* -0.000*** 0.000** 0.000** -0.000*** 

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

var_corte 
-0.006 -0.021*** -0.032*** 0.016*** -0.011** 

(0.005) (0.005) (0.005) (0.006) (0.005) 

var_corte_T 
0.068*** -0.085*** 0.025 0.033* 0.031* 

(0.017) (0.018) (0.017) (0.019) (0.017) 

var_corte2 
-0.000 0.001** 0.001* -0.000 0.002*** 

(0.001) (0.001) (0.001) (0.001) (0.001) 

var_corte2_T 
-0.005*** 0.008*** -0.001 -0.006*** -0.002 

(0.002) (0.002) (0.002) (0.002) (0.002) 

d_07 
0.000 0.192*** 0.062 0.127** 0.088* 

(0.048) (0.049) (0.047) (0.052) (0.046) 

d 
-0.023 0.152** 0.308*** -0.101 -0.109* 

(0.067) (0.068) (0.065) (0.073) (0.064) 

T 
-0.144** -0.013 -0.135** -0.066 -0.094 

(0.067) (0.068) (0.065) (0.073) (0.064) 

Constante 
0.746*** 0.450* 0.675*** 1.320*** -0.321 

(0.225) (0.231) (0.221) (0.246) (0.217) 

N. Obs. 2,178 

Nota:  *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. Modelos estimados via SURE e incluem dummies de UF. 
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Tabela A.43.1 – Resultados completos de DID sobre o comportamento de professores de 

Matemática – amostra [5,15] – escolas públicas 

  ativ_mat_1 ativ_mat_2 ativ_mat_3 ativ_mat_4 ativ_mat_5 

menino 
0.029 -0.009 -0.005 0.019 -0.013 

(0.022) (0.027) (0.023) (0.026) (0.018) 

branco 
-0.063*** -0.108*** -0.041* 0.028 -0.022 

(0.024) (0.029) (0.024) (0.028) (0.019) 

atrasado 
0.079*** 0.059** 0.078*** 0.082*** 0.037** 

(0.023) (0.028) (0.024) (0.027) (0.018) 

trabalha 
0.034 0.005 0.022 -0.044* 0.034* 

(0.023) (0.028) (0.024) (0.027) (0.018) 

tv 
-0.011 0.023 -0.009 -0.023 0.002 

(0.052) (0.065) (0.054) (0.061) (0.042) 

carro 
0.037 -0.018 -0.049* -0.043 -0.018 

(0.026) (0.033) (0.027) (0.031) (0.021) 

gel 
0.033 -0.090 -0.007 0.011 -0.006 

(0.049) (0.061) (0.051) (0.057) (0.039) 

pc_net 
-0.002 -0.040 0.047 -0.003 0.059** 

(0.035) (0.044) (0.036) (0.041) (0.028) 

mae 
-0.053 -0.054 0.004 -0.056 -0.087** 

(0.048) (0.060) (0.050) (0.056) (0.039) 

pai 
-0.000 -0.027 -0.017 -0.023 0.044 

(0.038) (0.047) (0.040) (0.045) (0.031) 

educ_pais_0 
-0.044 0.119 -0.053 0.054 -0.000 

(0.076) (0.094) (0.079) (0.089) (0.061) 

educ_pais_1 
-0.061 0.047 -0.077 0.041 -0.013 

(0.068) (0.084) (0.071) (0.079) (0.055) 

educ_pais_2 
-0.081 0.008 -0.039 0.067 -0.011 

(0.070) (0.087) (0.073) (0.082) (0.056) 

educ_pais_3 
-0.083 -0.007 -0.037 0.070 -0.026 

(0.073) (0.090) (0.076) (0.085) (0.059) 

sal_prof_med 
-0.123*** -0.092** 0.011 -0.260*** -0.047* 

(0.032) (0.040) (0.034) (0.038) (0.026) 

educ_prof_sup 
-0.325*** -0.198** -0.005 -0.172** 0.170*** 

(0.069) (0.086) (0.072) (0.081) (0.055) 

expr_prof_med 
-0.032 -0.139*** 0.006 0.096*** -0.051** 

(0.026) (0.032) (0.027) (0.030) (0.021) 

tam_em 
0.000 -0.000 0.000*** 0.000** 0.000 

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

var_corte 
0.019* -0.044*** 0.022** -0.010 -0.016* 

(0.010) (0.013) (0.011) (0.012) (0.008) 

var_corte_T 
-0.081** 0.042 -0.245*** -0.195*** 0.074** 

(0.038) (0.047) (0.040) (0.045) (0.031) 

var_corte2 
0.004** -0.006*** 0.003 0.004** 0.000 

(0.002) (0.002) (0.002) (0.002) (0.001) 

var_corte2_T 
0.010 0.013 0.044*** 0.041*** -0.023*** 

(0.008) (0.010) (0.008) (0.009) (0.006) 

d_07 
0.215*** 0.318*** -0.163*** 0.037 0.112** 

(0.055) (0.068) (0.057) (0.064) (0.044) 

d 
0.297*** 0.439*** -0.468*** 0.029 0.104* 

(0.078) (0.097) (0.081) (0.091) (0.063) 

T 
-0.162** -0.536*** 0.429*** -0.022 -0.127** 

(0.076) (0.095) (0.079) (0.089) (0.061) 

Constante 
(dropped) 0.246 1.435*** 1.337*** (dropped) 

 
(0.251) (0.210) (0.236) 

 
N. Obs. 1,217 

Nota:  *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. Modelos estimados via SURE e incluem dummies de UF. 
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Tabela A.43.2 – Resultados completos de DID sobre o comportamento de professores de 

Matemática – amostra [5,15] – escolas públicas 

  ativ_mat_6 ativ_mat_7 ativ_mat_8 ativ_mat_9 ativ_mat_10 

menino 
-0.018 -0.031 -0.000 0.011 0.004 

(0.023) (0.025) (0.023) (0.027) (0.024) 

branco 
-0.086*** -0.143*** -0.032 -0.057** -0.015 

(0.025) (0.027) (0.025) (0.029) (0.026) 

atrasado 
0.049** 0.070*** 0.046* 0.062** 0.050** 

(0.024) (0.026) (0.024) (0.028) (0.025) 

trabalha 
-0.030 -0.012 0.022 0.026 -0.006 

(0.024) (0.026) (0.024) (0.028) (0.025) 

tv 
0.049 -0.002 -0.046 -0.004 0.043 

(0.055) (0.059) (0.054) (0.064) (0.057) 

carro 
-0.013 -0.012 0.025 -0.094*** -0.052* 

(0.028) (0.030) (0.027) (0.032) (0.028) 

gel 
0.052 0.009 0.008 -0.068 -0.054 

(0.052) (0.056) (0.051) (0.060) (0.053) 

pc_net 
-0.022 -0.010 -0.013 0.007 -0.041 

(0.037) (0.040) (0.036) (0.043) (0.038) 

mae 
-0.124** -0.032 -0.100** -0.072 -0.128** 

(0.051) (0.055) (0.050) (0.059) (0.052) 

pai 
0.062 0.077* 0.034 0.018 0.122*** 

(0.041) (0.043) (0.040) (0.047) (0.041) 

educ_pais_0 
0.026 -0.187** 0.029 -0.004 -0.194** 

(0.081) (0.086) (0.079) (0.093) (0.082) 

educ_pais_1 
0.091 -0.117 0.053 -0.067 -0.114 

(0.072) (0.077) (0.071) (0.083) (0.074) 

educ_pais_2 
0.127* -0.097 0.028 -0.049 -0.040 

(0.074) (0.079) (0.073) (0.086) (0.076) 

educ_pais_3 
0.070 -0.093 0.010 0.011 -0.006 

(0.078) (0.083) (0.076) (0.090) (0.079) 

sal_prof_med 
-0.020 0.080** 0.092*** -0.089** 0.042 

(0.034) (0.037) (0.034) (0.040) (0.035) 

educ_prof_sup 
-0.147** -0.503*** -0.149** -0.132 -0.206*** 

(0.073) (0.078) (0.072) (0.085) (0.075) 

expr_prof_med 
-0.059** -0.075** -0.181*** 0.198*** 0.226*** 

(0.027) (0.029) (0.027) (0.032) (0.028) 

tam_em 
0.000*** -0.001*** 0.000*** 0.000*** -0.000*** 

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

var_corte 
-0.036*** -0.012 -0.094*** 0.017 0.037*** 

(0.011) (0.012) (0.011) (0.013) (0.011) 

var_corte_T 
0.182*** 0.221*** 0.298*** -0.090* -0.100** 

(0.041) (0.043) (0.040) (0.047) (0.041) 

var_corte2 
-0.002 0.002 0.003 0.002 0.001 

(0.002) (0.002) (0.002) (0.002) (0.002) 

var_corte2_T 
-0.011 -0.066*** -0.048*** 0.028*** 0.030*** 

(0.008) (0.009) (0.008) (0.009) (0.008) 

d_07 
-0.112* -0.126** -0.038 -0.085 -0.154*** 

(0.058) (0.062) (0.057) (0.067) (0.059) 

d 
0.110 -0.083 0.542*** -0.232** -0.411*** 

(0.083) (0.089) (0.081) (0.096) (0.085) 

T 
-0.270*** 0.170** -0.293*** 0.089 0.137* 

(0.081) (0.087) (0.079) (0.094) (0.083) 

Constante 
1.122*** 1.058*** (dropped) (dropped) 1.479*** 

(0.215) (0.210) 
  

(0.219) 

N. Obs. 1,217 

Nota:  *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. Modelos estimados via SURE e incluem dummies de UF. 
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Tabela A.44.1 – Resultados completos de DID sobre o comportamento de professores de 

Matemática – amostra [7,12] – escolas públicas 

  ativ_mat_1 ativ_mat_2 ativ_mat_3 ativ_mat_4 ativ_mat_5 

menino 
0.017 -0.038 0.008 0.005 -0.017 

(0.026) (0.030) (0.026) (0.029) (0.019) 

branco 
-0.016 -0.071** -0.049* 0.067** -0.008 

(0.028) (0.032) (0.028) (0.031) (0.021) 

atrasado 
0.070** 0.039 0.050* 0.131*** 0.035* 

(0.028) (0.032) (0.028) (0.031) (0.021) 

trabalha 
0.042 -0.013 0.056** 0.026 0.033 

(0.027) (0.031) (0.027) (0.030) (0.020) 

tv 
-0.022 0.102 -0.019 -0.000 -0.036 

(0.066) (0.077) (0.066) (0.074) (0.050) 

carro 
0.064** 0.051 -0.037 -0.021 -0.038 

(0.031) (0.036) (0.031) (0.035) (0.024) 

gel 
0.041 -0.063 -0.003 0.038 -0.001 

(0.058) (0.067) (0.058) (0.064) (0.043) 

pc_net 
0.028 -0.042 0.113*** -0.002 0.097*** 

(0.043) (0.050) (0.043) (0.048) (0.032) 

mae 
-0.119* -0.114 0.022 -0.044 -0.035 

(0.061) (0.071) (0.061) (0.068) (0.046) 

pai 
0.045 -0.102* -0.037 -0.039 0.023 

(0.046) (0.054) (0.047) (0.052) (0.035) 

educ_pais_0 
0.063 0.167* -0.128 0.014 0.036 

(0.086) (0.100) (0.086) (0.096) (0.065) 

educ_pais_1 
-0.006 0.073 -0.122 0.022 0.031 

(0.077) (0.090) (0.077) (0.086) (0.058) 

educ_pais_2 
-0.006 0.051 -0.087 0.049 0.039 

(0.079) (0.092) (0.080) (0.088) (0.060) 

educ_pais_3 
0.014 0.044 -0.053 0.045 -0.004 

(0.085) (0.098) (0.085) (0.094) (0.064) 

sal_prof_med 
-0.046 0.035 0.241*** -0.334*** 0.032 

(0.043) (0.050) (0.044) (0.048) (0.033) 

educ_prof_sup 
-0.151* -0.539*** 0.350*** -0.529*** 0.036 

(0.088) (0.102) (0.088) (0.098) (0.066) 

expr_prof_med 
-0.169*** -0.125*** -0.026 0.284*** -0.053** 

(0.031) (0.036) (0.031) (0.034) (0.023) 

tam_em 
0.000* 0.000* 0.000*** 0.000 0.000 

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

var_corte 
-0.003 -0.075*** 0.034 0.113*** -0.044** 

(0.025) (0.029) (0.025) (0.027) (0.018) 

var_corte_T 
0.050 0.604*** 0.065 0.122 0.089* 

(0.069) (0.080) (0.069) (0.077) (0.052) 

var_corte2 
0.007 0.002 0.019*** -0.015** -0.008* 

(0.006) (0.007) (0.006) (0.007) (0.005) 

var_corte2_T 
-0.031 -0.169*** -0.089*** -0.050** -0.008 

(0.021) (0.024) (0.021) (0.023) (0.016) 

d_07 
-0.280*** -0.027 0.010 -0.069 -0.130* 

(0.105) (0.122) (0.105) (0.117) (0.079) 

d 
-0.068 0.092 -0.447*** -0.652*** -0.034 

(0.130) (0.151) (0.131) (0.145) (0.098) 

T 
0.338*** -0.308** 0.322*** 0.022 0.117 

(0.119) (0.138) (0.119) (0.132) (0.089) 

Constante 
0.326 1.642*** 0.225 1.030*** (dropped) 

(0.249) (0.289) (0.230) (0.277) 
 

N. Obs. 819 

Nota:  *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. Modelos estimados via SURE e incluem dummies de UF. 
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Tabela A.44.2 – Resultados completos de DID sobre o comportamento de professores de 

Matemática – amostra [7,12] – escolas públicas 

  ativ_mat_6 ativ_mat_7 ativ_mat_8 ativ_mat_9 ativ_mat_10 

menino 
-0.031 -0.030 -0.039 -0.023 -0.007 

(0.027) (0.026) (0.026) (0.028) (0.024) 

branco 
-0.017 -0.089*** 0.030 -0.023 0.036 

(0.029) (0.029) (0.028) (0.030) (0.026) 

atrasado 
-0.014 0.011 0.033 0.068** 0.021 

(0.029) (0.028) (0.027) (0.030) (0.025) 

trabalha 
-0.072** -0.013 0.014 -0.005 -0.002 

(0.028) (0.027) (0.027) (0.029) (0.025) 

tv 
0.080 -0.002 -0.052 0.049 0.029 

(0.070) (0.068) (0.066) (0.072) (0.061) 

carro 
0.060* 0.047 0.055* -0.047 -0.011 

(0.033) (0.032) (0.031) (0.034) (0.029) 

gel 
0.061 -0.022 0.010 -0.084 -0.015 

(0.061) (0.059) (0.057) (0.062) (0.053) 

pc_net 
0.004 0.100** -0.011 0.069 0.039 

(0.045) (0.044) (0.043) (0.047) (0.040) 

mae 
-0.193*** -0.017 -0.091 0.010 -0.068 

(0.064) (0.062) (0.060) (0.066) (0.056) 

pai 
0.104** 0.077 0.041 -0.040 0.097** 

(0.049) (0.048) (0.046) (0.050) (0.043) 

educ_pais_0 
0.054 -0.067 0.097 0.044 -0.078 

(0.091) (0.088) (0.086) (0.093) (0.079) 

educ_pais_1 
0.106 -0.022 0.069 -0.025 0.017 

(0.082) (0.079) (0.077) (0.084) (0.071) 

educ_pais_2 
0.114 -0.021 0.073 -0.047 0.081 

(0.084) (0.081) (0.079) (0.086) (0.073) 

educ_pais_3 
0.045 0.038 0.054 0.022 0.078 

(0.089) (0.087) (0.084) (0.092) (0.078) 

sal_prof_med 
0.098** 0.237*** 0.051 -0.187*** 0.186*** 

(0.046) (0.044) (0.043) (0.047) (0.040) 

educ_prof_sup 
-0.614*** -0.711*** -0.055 -0.591*** -0.741*** 

(0.093) (0.090) (0.087) (0.095) (0.081) 

expr_prof_med 
-0.040 -0.237*** -0.219*** 0.338*** 0.221*** 

(0.033) (0.032) (0.031) (0.033) (0.028) 

tam_em 
0.000*** -0.000*** 0.000*** 0.000*** -0.000* 

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

var_corte 
-0.044* -0.038 -0.028 0.196*** 0.043* 

(0.026) (0.025) (0.024) (0.027) (0.023) 

var_corte_T 
0.396*** 0.649*** 0.045 -0.222*** 0.209*** 

(0.073) (0.070) (0.068) (0.074) (0.063) 

var_corte2 
-0.027*** 0.020*** -0.019*** -0.071*** -0.003 

(0.007) (0.006) (0.006) (0.007) (0.006) 

var_corte2_T 
-0.056** -0.230*** 0.045** 0.101*** -0.062*** 

(0.022) (0.021) (0.021) (0.022) (0.019) 

d_07 
-0.244** -0.553*** -0.372*** -0.542*** 0.033 

(0.111) (0.107) (0.104) (0.113) (0.096) 

d 
-0.047 -0.327** 0.074 -1.232*** -0.349*** 

(0.138) (0.133) (0.129) (0.141) (0.120) 

T 
-0.195 0.500*** 0.121 0.523*** -0.085 

(0.126) (0.122) (0.118) (0.129) (0.109) 

Constante 
1.659*** 2.466*** 1.198*** 1.715*** (dropped) 

(0.263) (0.254) (0.247) (0.270) 
 

N. Obs. 819 

Nota:  *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. Modelos estimados via SURE e incluem dummies de UF. 
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Tabela A.45.1 – Resultados completos de DID sobre o comportamento de professores de 

Português – amostra total – escolas públicas 

  ativ_lp_1 ativ_lp_2 ativ_lp_3 ativ_lp_4 ativ_lp_5 

menino 
0.002 0.008 0.001 0.013 0.002 

(0.006) (0.009) (0.009) (0.009) (0.008) 

branco 
-0.008 0.023** 0.017* -0.008 -0.009 

(0.006) (0.010) (0.010) (0.010) (0.009) 

atrasado 
0.017** -0.011 0.005 -0.014 -0.024** 

(0.007) (0.011) (0.010) (0.011) (0.010) 

trabalha 
-0.002 -0.059*** -0.014 0.001 -0.004 

(0.006) (0.009) (0.009) (0.009) (0.009) 

tv 
-0.013 -0.020 -0.026 -0.013 -0.008 

(0.018) (0.028) (0.027) (0.029) (0.026) 

carro 
0.006 0.006 0.011 0.012 0.014 

(0.007) (0.011) (0.010) (0.011) (0.010) 

gel 
-0.019 0.013 -0.041* 0.001 -0.007 

(0.016) (0.025) (0.025) (0.026) (0.023) 

pc_net 
-0.008 0.011 -0.032*** -0.011 0.003 

(0.008) (0.012) (0.012) (0.012) (0.011) 

mae 
0.021 -0.007 0.021 0.008 -0.014 

(0.013) (0.021) (0.020) (0.021) (0.019) 

pai 
0.007 -0.005 0.004 0.032* 0.026 

(0.011) (0.018) (0.017) (0.018) (0.016) 

educ_pais_0 
0.026 0.034 0.082** 0.024 0.031 

(0.025) (0.038) (0.037) (0.038) (0.035) 

educ_pais_1 
0.016 0.025 0.081** 0.020 0.015 

(0.022) (0.034) (0.033) (0.035) (0.032) 

educ_pais_2 
0.018 0.028 0.068** 0.020 0.031 

(0.023) (0.035) (0.034) (0.035) (0.032) 

educ_pais_3 
0.023 0.044 0.033 0.016 0.022 

(0.023) (0.036) (0.035) (0.036) (0.033) 

sal_prof_med 
0.001 0.126*** 0.099*** 0.052*** 0.038*** 

(0.007) (0.011) (0.011) (0.011) (0.010) 

educ_prof_sup 
-0.029* 0.069*** 0.049** -0.027 -0.044** 

(0.016) (0.024) (0.024) (0.025) (0.022) 

expr_prof_med 
0.001 -0.075*** 0.018* 0.062*** 0.069*** 

(0.006) (0.010) (0.009) (0.010) (0.009) 

tam_em 
-0.000 0.000** 0.000* -0.000 -0.000*** 

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

var_corte 
0.000 0.000 0.001* 0.001*** 0.000 

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

var_corte_T 
-0.000 -0.000 -0.001*** -0.001*** -0.001*** 

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

var_corte2 
-0.000 -0.000 -0.000 -0.000** 0.000 

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

var_corte2_T 
0.000** 0.000* 0.000*** 0.000** 0.000*** 

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

d_07 
-0.530*** -0.153** 0.204*** -0.163** 0.335*** 

(0.044) (0.068) (0.066) (0.069) (0.062) 

d 
-0.219*** -0.116* 0.153** -0.192*** 0.308*** 

(0.044) (0.068) (0.066) (0.069) (0.063) 

T 
0.221*** 0.199*** -0.161** 0.082 -0.386*** 

(0.046) (0.072) (0.070) (0.073) (0.066) 

Constante 
(dropped) 0.616*** 0.322*** 0.548*** 0.390*** 

 
(0.112) (0.109) (0.113) (0.103) 

N. Obs. 11,395 

Nota:  *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. Modelos estimados via SURE e incluem dummies de UF. 



139 

 

Tabela A.45.2 – Resultados completos de DID sobre o comportamento de professores de 

Português – amostra total – escolas públicas 

  ativ_lp_6 ativ_lp_7 ativ_lp_8 ativ_lp_9 ativ_lp_10 

menino 
0.000 0.000 -0.002 0.003 -0.024** 

(0.009) (0.009) (0.009) (0.009) (0.009) 

branco 
-0.002 -0.003 -0.007 -0.001 -0.010 

(0.010) (0.010) (0.010) (0.010) (0.010) 

atrasado 
-0.008 -0.013 -0.016 -0.012 -0.034*** 

(0.011) (0.010) (0.010) (0.010) (0.011) 

trabalha 
-0.006 -0.014 -0.007 -0.022** -0.023** 

(0.009) (0.009) (0.009) (0.009) (0.010) 

tv 
0.040 0.020 -0.015 -0.050* -0.032 

(0.028) (0.028) (0.028) (0.027) (0.029) 

carro 
-0.007 -0.036*** 0.012 0.014 0.016 

(0.010) (0.010) (0.010) (0.010) (0.011) 

gel 
-0.014 -0.004 -0.013 0.011 -0.010 

(0.025) (0.025) (0.025) (0.024) (0.026) 

pc_net 
0.001 0.003 -0.024** -0.018 -0.010 

(0.012) (0.012) (0.012) (0.011) (0.012) 

mae 
0.018 0.036* 0.041** -0.007 -0.008 

(0.021) (0.021) (0.021) (0.020) (0.022) 

pai 
-0.014 -0.007 0.005 0.036** 0.006 

(0.018) (0.018) (0.017) (0.017) (0.018) 

educ_pais_0 
0.001 0.027 0.001 -0.007 0.054 

(0.038) (0.038) (0.038) (0.036) (0.039) 

educ_pais_1 
-0.012 0.026 0.017 0.017 0.038 

(0.034) (0.034) (0.034) (0.033) (0.036) 

educ_pais_2 
-0.005 0.038 0.009 0.022 0.057 

(0.035) (0.035) (0.035) (0.033) (0.036) 

educ_pais_3 
-0.014 0.044 0.002 -0.002 0.051 

(0.036) (0.036) (0.036) (0.034) (0.037) 

sal_prof_med 
0.027** 0.016 0.051*** 0.059*** 0.039*** 

(0.011) (0.011) (0.011) (0.011) (0.012) 

educ_prof_sup 
-0.189*** -0.122*** -0.106*** 0.070*** -0.099*** 

(0.024) (0.024) (0.024) (0.023) (0.025) 

expr_prof_med 
0.058*** 0.021** -0.030*** 0.044*** 0.041*** 

(0.010) (0.010) (0.010) (0.009) (0.010) 

tam_em 
-0.000*** -0.000 -0.000 -0.000*** -0.000 

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

var_corte 
0.000 -0.000 0.001*** 0.001*** 0.000 

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

var_corte_T 
-0.000 -0.001*** -0.002*** -0.000 -0.001*** 

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

var_corte2 
0.000 0.000 -0.000** -0.000 -0.000 

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

var_corte2_T 
0.000 0.000*** 0.000*** -0.000 0.000*** 

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

d_07 
0.554*** 0.368*** 0.502*** -0.502*** 0.004 

(0.068) (0.068) (0.068) (0.065) (0.070) 

d 
0.344*** 0.145** 0.226*** -0.536*** -0.013 

(0.068) (0.068) (0.068) (0.065) (0.071) 

T 
-0.459*** -0.199*** -0.327*** 0.394*** 0.075 

(0.072) (0.072) (0.072) (0.069) (0.074) 

Constante 
0.586*** 0.128 (dropped) (dropped) 1.077*** 

(0.112) (0.095) 
  

(0.116) 

N. Obs. 11,395 

Nota:  *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. Modelos estimados via SURE e incluem dummies de UF. 
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Tabela A.46.1 – Resultados completos de DID sobre o comportamento de professores de 

Português – amostra [0,19] – escolas públicas 

  ativ_lp_1 ativ_lp_2 ativ_lp_3 ativ_lp_4 ativ_lp_5 

menino 
0.030** 0.028 -0.001 0.030 -0.001 

(0.014) (0.022) (0.022) (0.023) (0.022) 

branco 
0.044*** 0.079*** 0.029 0.051** 0.035 

(0.015) (0.024) (0.025) (0.026) (0.024) 

atrasado 
-0.008 -0.000 -0.006 -0.000 0.009 

(0.015) (0.023) (0.024) (0.025) (0.023) 

trabalha 
0.002 -0.004 -0.025 -0.034 -0.002 

(0.014) (0.022) (0.023) (0.024) (0.022) 

tv 
0.028 0.069 -0.082 0.012 -0.022 

(0.033) (0.052) (0.053) (0.056) (0.051) 

carro 
0.036** 0.131*** 0.091*** 0.073** 0.034 

(0.017) (0.027) (0.027) (0.029) (0.026) 

gel 
-0.030 -0.073 -0.114** -0.074 -0.026 

(0.029) (0.046) (0.047) (0.049) (0.045) 

pc_net 
-0.057** -0.038 0.006 -0.077** 0.014 

(0.023) (0.036) (0.036) (0.038) (0.035) 

mae 
0.039 0.009 -0.002 -0.084 0.071 

(0.033) (0.051) (0.052) (0.054) (0.050) 

pai 
0.042 -0.108** -0.070 0.065 0.002 

(0.029) (0.046) (0.047) (0.049) (0.045) 

educ_pais_0 
0.158** 0.260** 0.063 0.249* 0.228* 

(0.077) (0.120) (0.122) (0.128) (0.118) 

educ_pais_1 
0.128* 0.228* 0.030 0.262** 0.182 

(0.074) (0.117) (0.118) (0.124) (0.114) 

educ_pais_2 
0.122 0.188 0.018 0.219* 0.181 

(0.075) (0.118) (0.119) (0.125) (0.115) 

educ_pais_3 
0.145* 0.211* 0.043 0.198 0.220* 

(0.077) (0.121) (0.122) (0.128) (0.118) 

sal_prof_med 
-0.029 0.233*** -0.019 0.136*** 0.022 

(0.020) (0.031) (0.032) (0.033) (0.031) 

educ_prof_sup 
0.092*** -0.240*** 0.184*** 0.321*** -0.106** 

(0.035) (0.055) (0.056) (0.058) (0.054) 

expr_prof_med 
-0.005 -0.095*** 0.030 -0.026 0.002 

(0.016) (0.025) (0.025) (0.026) (0.024) 

tam_em 
0.000*** 0.000*** 0.000*** 0.000 -0.000 

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

var_corte 
-0.012* -0.066*** 0.028*** 0.025** -0.013 

(0.006) (0.010) (0.010) (0.010) (0.010) 

var_corte_T 
0.044*** 0.003 -0.053*** -0.114*** 0.086*** 

(0.012) (0.019) (0.019) (0.020) (0.018) 

var_corte2 
-0.002*** -0.005*** -0.001 0.001 -0.006*** 

(0.001) (0.001) (0.001) (0.001) (0.001) 

var_corte2_T 
-0.001 0.014*** 0.010*** 0.009*** 0.003* 

(0.001) (0.002) (0.002) (0.002) (0.002) 

d_07 
-0.490*** -0.124* 0.257*** -0.100 0.395*** 

(0.041) (0.065) (0.066) (0.069) (0.063) 

d 
0.129 0.424*** 0.043 -0.224 0.562*** 

(0.085) (0.134) (0.136) (0.142) (0.131) 

T 
-0.196** -0.153 -0.381*** 0.077 -1.015*** 

(0.079) (0.123) (0.125) (0.131) (0.121) 

Constante 
0.167 -0.480** 0.320 -0.275 0.899*** 

(0.215) (0.242) (0.235) (0.359) (0.330) 

N. Obs. 1,621 

Nota:  *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. Modelos estimados via SURE e incluem dummies de UF. 
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Tabela A.46.2 – Resultados completos de DID sobre o comportamento de professores de 

Português – amostra [0,19] – escolas públicas 

  ativ_lp_6 ativ_lp_7 ativ_lp_8 ativ_lp_9 ativ_lp_10 

menino 
-0.022 -0.020 -0.023 0.020 -0.036 

(0.023) (0.022) (0.021) (0.022) (0.025) 

branco 
0.014 0.025 0.018 0.023 0.035 

(0.025) (0.024) (0.023) (0.024) (0.027) 

atrasado 
-0.011 -0.050** -0.026 -0.041* -0.025 

(0.024) (0.023) (0.023) (0.023) (0.026) 

trabalha 
-0.021 -0.025 0.002 -0.067*** -0.032 

(0.023) (0.022) (0.022) (0.022) (0.025) 

tv 
0.008 -0.026 -0.051 -0.038 -0.072 

(0.054) (0.053) (0.051) (0.052) (0.059) 

carro 
-0.027 -0.015 0.041 0.050* 0.051* 

(0.028) (0.027) (0.026) (0.027) (0.030) 

gel 
-0.084* -0.023 -0.044 -0.028 -0.018 

(0.047) (0.046) (0.045) (0.046) (0.052) 

pc_net 
0.048 -0.006 -0.035 -0.105*** -0.007 

(0.037) (0.036) (0.035) (0.036) (0.041) 

mae 
0.005 0.001 0.025 -0.065 -0.068 

(0.053) (0.051) (0.050) (0.051) (0.058) 

pai 
0.075 0.103** 0.027 0.016 -0.009 

(0.047) (0.046) (0.045) (0.046) (0.052) 

educ_pais_0 
0.048 0.084 -0.036 -0.074 0.304** 

(0.124) (0.121) (0.117) (0.120) (0.136) 

educ_pais_1 
0.045 0.095 -0.062 -0.008 0.269** 

(0.120) (0.117) (0.113) (0.116) (0.131) 

educ_pais_2 
0.078 0.093 -0.068 -0.050 0.258* 

(0.121) (0.118) (0.114) (0.118) (0.133) 

educ_pais_3 
0.133 0.190 -0.031 -0.047 0.326** 

(0.124) (0.121) (0.117) (0.120) (0.136) 

sal_prof_med 
-0.184*** -0.253*** -0.050 0.088*** 0.080** 

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

educ_prof_sup 
0.261*** 0.229*** -0.097* 0.399*** 0.203*** 

(0.057) (0.055) (0.053) (0.055) (0.062) 

expr_prof_med 
-0.019 -0.030 -0.106*** 0.003 -0.135*** 

(0.025) (0.025) (0.024) (0.024) (0.028) 

tam_em 
0.000 0.000 0.000 0.000** 0.000 

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

var_corte 
0.059*** 0.072*** 0.071*** 0.009 0.006 

(0.010) (0.010) (0.010) (0.010) (0.011) 

var_corte_T 
-0.087*** -0.151*** -0.036** -0.012 0.088*** 

(0.019) (0.019) (0.018) (0.019) (0.021) 

var_corte2 
0.007*** 0.007*** -0.001 -0.003*** 0.001 

(0.001) (0.001) (0.001) (0.001) (0.001) 

var_corte2_T 
-0.002 0.004** 0.002 -0.000 -0.008*** 

(0.002) (0.002) (0.002) (0.002) (0.002) 

d_07 
0.530*** 0.332*** 0.543*** -0.328*** 0.071 

(0.067) (0.065) (0.063) (0.065) (0.073) 

d 
-0.229* -0.522*** -0.589*** -0.310** -0.008 

(0.138) (0.134) (0.130) (0.134) (0.151) 

T 
0.034 0.336*** -0.178 0.211* -0.162 

(0.127) (0.124) (0.120) (0.123) (0.139) 

Constante 
-0.303 -0.075 0.484 0.158 0.634** 

(0.249) (0.232) (0.327) (0.336) (0.280) 

N. Obs. 1,621 

Nota:  *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. Modelos estimados via SURE e incluem dummies de UF. 
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Tabela A.47.1 – Resultados completos de DID sobre o comportamento de professores de 

Português – amostra [5,15] – escolas públicas 

  ativ_lp_1 ativ_lp_2 ativ_lp_3 ativ_lp_4 ativ_lp_5 

menino 
0.013 0.004 -0.008 0.054** -0.011 

(0.016) (0.026) (0.028) (0.027) (0.024) 

branco 
0.009 0.012 0.012 0.047 -0.007 

(0.017) (0.029) (0.031) (0.029) (0.027) 

atrasado 
-0.005 -0.011 0.015 0.033 0.071*** 

(0.017) (0.028) (0.030) (0.029) (0.026) 

trabalha 
0.023 0.040 0.018 0.001 -0.012 

(0.016) (0.027) (0.029) (0.027) (0.025) 

tv 
0.036 0.099* -0.088 -0.032 -0.018 

(0.035) (0.059) (0.063) (0.060) (0.055) 

carro 
-0.003 0.057* -0.014 0.033 0.011 

(0.020) (0.033) (0.036) (0.034) (0.031) 

gel 
0.033 -0.016 -0.110* 0.020 0.036 

(0.034) (0.058) (0.062) (0.058) (0.053) 

pc_net 
-0.051** 0.085** 0.064 -0.028 0.089** 

(0.025) (0.041) (0.044) (0.042) (0.038) 

mae 
0.001 0.026 -0.084 -0.171** 0.090 

(0.039) (0.065) (0.070) (0.066) (0.061) 

pai 
0.020 -0.136** -0.100 -0.057 0.039 

(0.035) (0.059) (0.063) (0.059) (0.054) 

educ_pais_0 
0.081 0.209 -0.020 0.326** 0.147 

(0.093) (0.157) (0.168) (0.159) (0.145) 

educ_pais_1 
0.081 0.256* -0.002 0.396** 0.175 

(0.091) (0.153) (0.164) (0.155) (0.142) 

educ_pais_2 
0.093 0.232 0.040 0.393** 0.193 

(0.092) (0.155) (0.165) (0.157) (0.143) 

educ_pais_3 
0.099 0.217 0.047 0.409** 0.202 

(0.093) (0.157) (0.168) (0.159) (0.145) 

sal_prof_med 
-0.000 0.135*** -0.149*** 0.125*** -0.151*** 

(0.022) (0.036) (0.039) (0.037) (0.034) 

educ_prof_sup 
0.096*** -0.531*** -0.079 0.497*** -0.100* 

(0.036) (0.060) (0.064) (0.061) (0.056) 

expr_prof_med 
-0.140*** -0.041 -0.105** 0.019 0.183*** 

(0.023) (0.039) (0.042) (0.040) (0.036) 

tam_em 
0.000*** 0.001*** 0.000*** 0.001*** 0.000*** 

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

var_corte 
-0.004 -0.001 -0.003 -0.074*** -0.082*** 

(0.015) (0.026) (0.027) (0.026) (0.024) 

var_corte_T 
0.139*** 0.289*** 0.144*** 0.284*** 0.205*** 

(0.027) (0.046) (0.049) (0.047) (0.043) 

var_corte2 
0.005* 0.020*** 0.007* 0.006 0.001 

(0.002) (0.004) (0.004) (0.004) (0.004) 

var_corte2_T 
-0.024*** -0.082*** -0.033*** -0.058*** -0.010 

(0.005) (0.009) (0.010) (0.009) (0.008) 

d_07 
-0.522*** -0.264*** 0.392*** 0.017 0.486*** 

(0.041) (0.069) (0.074) (0.070) (0.064) 

d 
0.079 -0.244 0.195 0.245 1.153*** 

(0.102) (0.171) (0.183) (0.173) (0.158) 

T 
-0.182** 0.328** -0.446*** -0.397*** -1.438*** 

(0.087) (0.146) (0.156) (0.148) (0.135) 

Constante 
(dropped) 1.272*** 0.302 -0.719** (dropped) 

 
(0.325) (0.347) (0.329) 

 
N. Obs. 838 

Nota:  *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. Modelos estimados via SURE e incluem dummies de UF. 
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Tabela A.47.2 – Resultados completos de DID sobre o comportamento de professores de 

Português – amostra [5,15] – escolas públicas 

  ativ_lp_6 ativ_lp_7 ativ_lp_8 ativ_lp_9 ativ_lp_10 

menino 
-0.039 -0.032 -0.004 0.053** -0.021 

(0.027) (0.026) (0.024) (0.027) (0.031) 

branco 
-0.044 -0.008 0.001 0.004 0.033 

(0.030) (0.029) (0.027) (0.029) (0.034) 

atrasado 
0.029 -0.027 -0.019 0.017 -0.011 

(0.029) (0.028) (0.026) (0.029) (0.033) 

trabalha 
0.014 -0.008 0.031 -0.044 -0.002 

(0.028) (0.027) (0.025) (0.027) (0.032) 

tv 
-0.084 -0.091 -0.096* -0.027 -0.096 

(0.061) (0.059) (0.054) (0.060) (0.070) 

carro 
-0.004 0.023 -0.053* -0.006 0.008 

(0.035) (0.033) (0.031) (0.034) (0.040) 

gel 
0.010 0.009 0.038 -0.063 -0.017 

(0.060) (0.057) (0.053) (0.058) (0.068) 

pc_net 
0.015 -0.037 -0.085** -0.061 0.127*** 

(0.043) (0.041) (0.038) (0.042) (0.049) 

mae 
-0.046 -0.010 -0.060 -0.106 -0.045 

(0.068) (0.065) (0.060) (0.066) (0.077) 

pai 
0.106* 0.099* 0.082 0.030 0.058 

(0.060) (0.058) (0.054) (0.059) (0.069) 

educ_pais_0 
-0.006 0.086 -0.335** -0.108 -0.021 

(0.162) (0.156) (0.144) (0.159) (0.185) 

educ_pais_1 
0.081 0.140 -0.276* -0.028 0.049 

(0.158) (0.152) (0.141) (0.155) (0.181) 

educ_pais_2 
0.112 0.130 -0.268* -0.023 0.050 

(0.160) (0.153) (0.142) (0.156) (0.183) 

educ_pais_3 
0.139 0.156 -0.244* -0.025 0.064 

(0.163) (0.156) (0.145) (0.159) (0.186) 

sal_prof_med 
-0.418*** -0.485*** -0.229*** -0.013 -0.218*** 

(0.038) (0.036) (0.034) (0.037) (0.043) 

educ_prof_sup 
0.243*** 0.239*** -0.103* 0.384*** 0.059 

(0.062) (0.060) (0.055) (0.061) (0.071) 

expr_prof_med 
0.000 0.062 0.068* 0.253*** 0.191*** 

(0.040) (0.039) (0.036) (0.039) (0.046) 

tam_em 
-0.000 0.000 0.001*** 0.001*** 0.000* 

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

var_corte 
0.074*** 0.088*** 0.161*** 0.013 -0.045 

(0.027) (0.025) (0.024) (0.026) (0.030) 

var_corte_T 
-0.053 -0.139*** -0.018 -0.100** 0.263*** 

(0.048) (0.046) (0.042) (0.047) (0.055) 

var_corte2 
0.005 0.003 0.021*** 0.014*** 0.015*** 

(0.004) (0.004) (0.004) (0.004) (0.005) 

var_corte2_T 
-0.015 -0.002 -0.053*** 0.006 -0.050*** 

(0.009) (0.009) (0.008) (0.009) (0.011) 

d_07 
0.507*** 0.229*** 0.508*** -0.443*** -0.134* 

(0.071) (0.068) (0.063) (0.070) (0.081) 

d 
-0.416** -0.734*** -1.034*** -0.374** -0.060 

(0.177) (0.170) (0.157) (0.173) (0.202) 

T 
0.108 0.430*** 0.296** 0.456*** 0.074 

(0.151) (0.145) (0.134) (0.148) (0.173) 

Constante 
0.078 0.613* 0.183 -0.180 1.043*** 

(0.221) (0.322) (0.245) (0.328) (0.315) 

N. Obs. 838 

Nota:  *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. Modelos estimados via SURE e incluem dummies de UF. 
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Tabela A.48.1 – Resultados completos de DID sobre o comportamento de professores de 

Português – amostra [7,12] – escolas públicas 

  ativ_lp_1 ativ_lp_2 ativ_lp_3 ativ_lp_4 ativ_lp_5 

menino 
0.010 0.007 -0.020 0.051 -0.034 

(0.012) (0.023) (0.029) (0.032) (0.025) 

branco 
0.019 0.024 0.052 0.058 0.038 

(0.014) (0.026) (0.033) (0.036) (0.028) 

atrasado 
-0.021 -0.046* -0.002 0.076** 0.070*** 

(0.013) (0.025) (0.032) (0.035) (0.027) 

trabalha 
-0.002 -0.022 -0.018 -0.008 0.011 

(0.012) (0.023) (0.029) (0.032) (0.025) 

tv 
0.034 0.083 -0.096 -0.016 -0.045 

(0.030) (0.057) (0.072) (0.079) (0.062) 

carro 
-0.025 0.055* 0.000 0.038 0.018 

(0.016) (0.031) (0.039) (0.043) (0.034) 

gel 
-0.023 -0.070 -0.117* 0.007 0.042 

(0.026) (0.049) (0.063) (0.069) (0.054) 

pc_net 
-0.012 0.009 -0.033 0.016 0.034 

(0.021) (0.039) (0.050) (0.055) (0.043) 

mae 
0.080** 0.172*** -0.017 -0.147* 0.121* 

(0.032) (0.060) (0.076) (0.084) (0.065) 

pai 
0.023 -0.116** -0.062 -0.088 0.038 

(0.027) (0.050) (0.064) (0.070) (0.054) 

educ_pais_0 
0.340*** 0.372* -0.693*** 0.120 0.210 

(0.108) (0.204) (0.260) (0.286) (0.222) 

educ_pais_1 
0.329*** 0.377* -0.673*** 0.175 0.212 

(0.107) (0.202) (0.258) (0.283) (0.220) 

educ_pais_2 
0.352*** 0.353* -0.643** 0.193 0.233 

(0.108) (0.203) (0.259) (0.285) (0.221) 

educ_pais_3 
0.333*** 0.431** -0.580** 0.169 0.306 

(0.110) (0.207) (0.264) (0.291) (0.225) 

sal_prof_med 
-0.000 0.151*** -0.034 0.174*** -0.257*** 

(0.019) (0.035) (0.045) (0.049) (0.038) 

educ_prof_sup 
-0.070*** -0.482*** 0.230*** 0.431*** -0.037 

(0.026) (0.050) (0.063) (0.070) (0.054) 

expr_prof_med 
-0.324*** -0.210*** -0.157*** -0.059 0.034 

(0.025) (0.046) (0.059) (0.065) (0.050) 

tam_em 
0.001*** 0.001*** 0.001*** 0.000*** 0.001*** 

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

var_corte 
0.179*** -0.092* -0.065 -0.328*** -0.227*** 

(0.025) (0.047) (0.060) (0.066) (0.051) 

var_corte_T 
-0.009 0.436*** 0.130 0.401*** 0.768*** 

(0.045) (0.085) (0.109) (0.120) (0.093) 

var_corte2 
0.060*** -0.054*** -0.130*** -0.033* -0.086*** 

(0.007) (0.013) (0.016) (0.018) (0.014) 

var_corte2_T 
-0.084*** -0.004 0.166*** 0.038 -0.054** 

(0.012) (0.022) (0.028) (0.031) (0.024) 

d_07 
-0.485*** -0.708*** -0.710*** -0.512*** 0.501*** 

(0.057) (0.107) (0.137) (0.151) (0.117) 

d 
-0.358*** -0.513*** -1.046*** 0.301 1.394*** 

(0.087) (0.163) (0.208) (0.228) (0.177) 

T 
0.154** 0.330** 0.273 -0.173 -1.876*** 

(0.073) (0.138) (0.176) (0.193) (0.150) 

Constante 
(dropped) 1.937*** 2.235*** -0.870** (dropped) 

 
(0.325) (0.415) (0.416) 

 
N. Obs. 585 

Nota:  *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. Modelos estimados via SURE e incluem dummies de UF. 
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Tabela A.48.2 – Resultados completos de DID sobre o comportamento de professores de 

Português – amostra [7,12] – escolas públicas 

  ativ_lp_6 ativ_lp_7 ativ_lp_8 ativ_lp_9 ativ_lp_10 

menino 
-0.066** -0.053* -0.037 0.037 0.000 

(0.029) (0.029) (0.026) (0.032) (0.032) 

branco 
-0.020 0.011 0.027 0.056 0.043 

(0.032) (0.033) (0.030) (0.036) (0.036) 

atrasado 
0.047 -0.016 -0.003 -0.019 -0.033 

(0.031) (0.032) (0.029) (0.035) (0.035) 

trabalha 
-0.035 -0.039 0.042 -0.053 -0.072** 

(0.029) (0.030) (0.027) (0.033) (0.032) 

tv 
-0.086 -0.122* -0.069 -0.035 -0.138* 

(0.072) (0.074) (0.066) (0.080) (0.080) 

carro 
-0.021 -0.057 -0.062* -0.003 0.014 

(0.039) (0.040) (0.036) (0.044) (0.043) 

gel 
0.004 0.009 0.046 -0.078 -0.045 

(0.062) (0.064) (0.058) (0.070) (0.069) 

pc_net 
-0.070 -0.049 -0.065 0.064 0.021 

(0.050) (0.051) (0.046) (0.056) (0.055) 

mae 
0.087 0.079 -0.028 -0.019 0.047 

(0.076) (0.078) (0.070) (0.085) (0.084) 

pai 
0.148** 0.141** 0.098* -0.025 0.062 

(0.063) (0.065) (0.058) (0.071) (0.070) 

educ_pais_0 
0.054 0.067 -0.224 0.269 0.507* 

(0.258) (0.266) (0.238) (0.289) (0.287) 

educ_pais_1 
0.093 0.090 -0.148 0.350 0.534* 

(0.256) (0.263) (0.236) (0.286) (0.284) 

educ_pais_2 
0.082 0.058 -0.153 0.325 0.540* 

(0.257) (0.264) (0.237) (0.288) (0.286) 

educ_pais_3 
0.163 0.130 -0.172 0.292 0.581** 

(0.262) (0.270) (0.242) (0.294) (0.292) 

sal_prof_med 
-0.534*** -0.544*** -0.315*** -0.084* -0.418*** 

(0.044) (0.046) (0.041) (0.050) (0.049) 

educ_prof_sup 
0.432*** 0.392*** -0.150*** 0.215*** 0.234*** 

(0.063) (0.065) (0.058) (0.070) (0.070) 

expr_prof_med 
0.162*** 0.235*** 0.220*** 0.119* 0.268*** 

(0.058) (0.060) (0.054) (0.065) (0.065) 

tam_em 
-0.000** 0.000 0.001*** 0.000*** 0.000 

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

var_corte 
-0.054 -0.080 0.116** -0.026 -0.114* 

(0.060) (0.061) (0.055) (0.067) (0.066) 

var_corte_T 
-0.370*** -0.234** -0.050 0.221* 0.226* 

(0.108) (0.111) (0.100) (0.121) (0.120) 

var_corte2 
-0.092*** -0.085*** 0.004 0.017 -0.083*** 

(0.016) (0.016) (0.015) (0.018) (0.018) 

var_corte2_T 
0.251*** 0.184*** -0.008 -0.072** 0.104*** 

(0.028) (0.029) (0.026) (0.031) (0.031) 

d_07 
0.398*** 0.431*** 0.700*** -0.348** -0.198 

(0.136) (0.140) (0.126) (0.152) (0.151) 

d 
-0.333 -0.302 -0.765*** -0.244 -0.173 

(0.206) (0.212) (0.190) (0.231) (0.229) 

T 
0.046 0.061 0.071 0.229 -0.117 

(0.174) (0.179) (0.161) (0.195) (0.194) 

Constante 
(dropped) (dropped) -0.039 -0.175 0.529 

  
(0.381) (0.461) (0.459) 

N. Obs. 585 

Nota:  *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. Modelos estimados via SURE e incluem dummies de UF. 
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Anexo B – Resultados completos de regressão descontínua 

 

Tabela B.1 – Resultados do modelo de RDD para resultados de insumos – amostra [5,14] – escolas privadas 

  Lab. Info. Lab. Ciên. Biblio. Internet 
Tam. 

Turmas 

Razão 

prof/aluno 

Trat. 
0.034 0.050 0.039 0.047 0.013 0.049 

(0.081) (0.095) (0.067) (0.050) (1.843) (0.048) 

Var. corte 
0.010 -0.030 -0.025 -0.041 0.680 -0.051 

(0.059) (0.068) (0.048) (0.035) (1.304) (0.043) 

(Var. corte)2 
0.000 -0.006 -0.003 -0.008 0.011 -0.003 

(0.010) (0.011) (0.008) (0.006) (0.213) (0.007) 

Trat.*(Var. corte) 
-0.041 0.040 0.021 0.037 -0.349 0.062 

(0.066) (0.076) (0.053) (0.039) (1.479) (0.044) 

Trat.*(Var. corte)2 
0.005 0.005 0.005 0.010 0.023 0.001 

(0.011) (0.013) (0.009) (0.007) (0.253) (0.007) 

Constante 
0.764*** 0.505*** 0.834*** 0.895*** 22.335*** 0.145*** 

(0.076) (0.088) (0.062) (0.046) (1.693) (0.048) 

N. Obs. 1,559 1,559 1,559 1,527 1,559 1,559 

R2 0.003 0.002 0.001 0.007 0.029 0.021 

R2 ajustado -0.001 -0.001 -0.002 0.003 0.026 0.018 

Nota: * p-valor < 0,1; ** p-valor < 0,5; *** p-valor < 0,01. Nota: desvios-padrão entre parênteses. 

 

Tabela B.2 – Resultados do modelo de RDD para resultados de insumos – amostra [5,14] – escolas públicas 

  Lab. Info. Lab. Ciên. Biblio. Internet 
Tam. 

Turmas 

Razão 

prof/aluno 

Trat. 
-0.046 0.030 -0.002 0.037 0.620 0.000 

(0.080) (0.068) (0.071) (0.084) (1.440) (0.011) 

Var. corte 
-0.005 -0.013 0.018 -0.032 -0.086 -0.003 

(0.059) (0.050) (0.053) (0.062) (1.066) (0.009) 

(Var. corte)2 
-0.003 -0.002 0.002 -0.011 -0.055 -0.000 

(0.010) (0.009) (0.009) (0.011) (0.182) (0.002) 

Trat.*(Var. corte) 
0.018 0.027 -0.023 0.039 0.564 -0.002 

(0.065) (0.057) (0.058) (0.068) (1.186) (0.009) 

Trat.*(Var. corte)2 
0.004 0.003 0.002 0.014 0.012 0.001 

(0.011) (0.010) (0.010) (0.012) (0.206) (0.002) 

Constante 
0.636*** 0.214*** 0.776*** 0.582*** 28.861*** 0.097*** 

(0.074) (0.063) (0.066) (0.077) (1.324) (0.011) 

N. Obs. 2,126 2,126 2,126 2,017 2,126 2,126 

R2 0.003 0.007 0.006 0.017 0.012 0.011 

R2 ajustado 0.000 0.005 0.003 0.015 0.009 0.009 

Nota: * p-valor < 0,1; ** p-valor < 0,5; *** p-valor < 0,01. Nota: desvios-padrão entre parênteses. 
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Gráfico B.1 – Resultados gráficos de regressão com descontinuidade (insumos de infra-

estrutura) – escolas privadas. 
Fonte: Censo Escolar 2007. 

 

 

 
Gráfico B.2 – Resultados gráficos de regressão com descontinuidade (outros insumos) – 

escolas privadas. 
Fonte: Censo Escolar 2007. 
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Gráfico B.3 – Resultados gráficos de regressão com descontinuidade (insumos de infra-

estrutura) – escolas públicas. 
Fonte: Censo Escolar 2007. 

 

 

 
Gráfico B.4 – Resultados gráficos de regressão com descontinuidade (outros insumos) – 

escolas públicas. 
Fonte: Censo Escolar 2007. 
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