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RESUMO 

 

Moya, Sarah Helena. Avaliação da eficácia dos métodos estruturados de ensino nas 

escolas públicas municipais do estado de São Paulo. Dissertação (Mestrado) – Escola de 

Economia de São Paulo, FGV-EESP, São Paulo, 2012. 

 

Neste trabalho analisamos o efeito da contratação de sistemas de ensino para métodos 

estruturados sobre a evolução e dispersão do desempenho dos alunos das escolas públicas 

municipais do estado de São Paulo. O objetivo da análise é avaliar se os métodos estruturados 

de ensino, além de aumentar o desempenho médio dos alunos nos municípios contratantes, 

também servem com meio para homogeneizar a nota dos alunos em um nível mais elevado. 

Para este fim utilizamos os dados dos exames de português e matemática dos anos de 2005, 

2007 e 2009 da Prova Brasil e, pelo método de estimação de diferenças em diferenças com, 

efeito fixo por município, avaliamos o incremento no desempenho médio e no desvio padrão 

do desempenho dos municípios devido à posse de contrato para método estruturado em 

relação àqueles que não o possuem. Os resultados obtidos revelaram que os métodos 

estruturados de ensino contribuem para o aumento do desempenho médio dos municípios, e 

que não foi observado benefício diferenciado a alunos com maior ou menor desempenho 

inicial. Sobre o efeito da contratação de sistemas de ensino sobre o desvio padrão do 

desempenho, os resultados não apresentaram robustez suficiente que nos permitissem afirmar 

que os métodos contribuem para a homogeneização do desempenho. 

 

Palavras-chave: Métodos estruturados de ensino, estimador de diferenças em diferenças, 

Prova Brasil, efeitos fixos. 
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ABSTRACT 

 

Moya, Sarah Helena. The effectiveness of structured teaching methods in municipal 

public schools in the State of São Paulo. Master’s degree dissertation – Escola de Economia 

de São Paulo, FGV-EESP, São Paulo, 2012. 

 

This paper estimates the impact of hiring structured teaching methods on evolution and 

dispersion of performance of students in primary public schools of São Paulo State 

municipalities to evaluate whether the structured teaching methods, besides increasing the 

average performance of students in contracting municipalities, also provide homogenization 

of score of students in a higher level. To this end, we used data from 2005, 2007 and 2009 of 

Prova Brasil exam for Portuguese and Mathematics and the difference in differences 

estimation method with fixed effects for municipality. The results obtained showed that the 

structured teaching methods contribute to increase the average performance of municipalities, 

and that was not observed different benefit to students with higher or lower initial 

performance. About the effect of structured teaching methods in the standard deviation of 

scores, the results did not show sufficient robustness to allow us to affirm that the methods 

contribute to the homogenization of the performance.  

 

Keywords: Structured teaching methods, Difference in differences estimator, Prova 

Brasil exam, Fixed effects. 
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1. Introdução 

 

Os métodos estruturados de ensino começaram a ser introduzidos no Brasil a 

partir de 1996 quando foi lançado o programa de municipalização do ensino no estado de São 

Paulo, primeiro estado da federação a implantar esse modelo de gestão, seguido 

posteriormente por outros. Por esse modelo, o estado transfere o controle do sistema de ensino 

das escolas primárias para os municípios, sendo que de 1996 a 2003, a gestão de mais de 

2.200 escolas estaduais primárias foram transferidas para os municípios, o que representa 

mais de 50% das escolas primárias geridas pelo estado (MADEIRA, 2007). 

A municipalização é uma tentativa de melhorar a qualidade do ensino no Brasil, 

avaliada como muito baixa em comparação a outros países. O exame do Programa 

Internacional de Avaliação de Alunos (Pisa) de 2009, aplicado em 65 países sobre uma 

população de estudantes com 15 anos de idade e matriculados em escolas públicas ou 

privadas, mostra claramente esse resultado, colocando o Brasil na 53ª posição do ranking de 

desempenho em provas de leitura, matemática e ciências, resultado comparado ao de países 

como Albânia, Trinidad e Tobago e Jordânia (PISA, 2009). 

A partir da municipalização do ensino, os municípios têm autonomia para 

escolher o material pedagógico e parte do currículo escolar a serem aplicados, desde que 

dentro dos padrões da regulamentação federal. Com essa autonomia, alguns municípios 

passam a contratar serviços educacionais de organizações privadas, os chamados métodos 

estruturados de ensino, que podem incluir desde a estruturação do currículo e das atividades 

pedagógicas até a presença de um instrutor e o acesso a portais interativos com 

aprofundamento para as atividades vistas em aula. Essa nova possibilidade tem alcançado boa 

aceitação no estado de São Paulo, onde nos últimos 13 anos aproximadamente um terço dos 

municípios contrataram algum dos serviços oferecidos pelas organizações privadas. 

O uso de métodos privados de ensino independentes da gestão pública nasceu nos 

Estados Unidos, nas chamadas escolas charter, e tornou-se popular por trazerem os benefícios 

que a competição proporciona às escolas privadas para as escolas públicas, sem que o governo 

perca o controle e supervisão sobre as mesmas. 

As escolas charter nos Estados Unidos nasceram no início da década de 1990, 

abrangendo escolas primárias e secundárias que, apesar de financiadas pelo governo como as 
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escolas públicas tradicionais, não estão sujeitas a certas regras e legislações, atuando de forma 

mais parecida com escolas privadas pela liberdade na tomada de decisões em relação à 

metodologia de ensino, currículo e até na decisão sobre a contratação ou demissão do corpo 

docente ou diretivo, mantendo-se sob a fiscalização de algum órgão público definido 

localmente. 

As regras às quais as escolas charter estão submetidas variam entre os estados, 

bem como a legislação que autoriza seu funcionamento. Uma escola charter está autorizada a 

funcionar ao ter aprovado um contrato contendo os detalhes sobre sua missão, programa de 

ensino, objetivos, público atingido, processo de seleção e as metodologias para apuração de 

resultados. É definido um período, geralmente entre três e cinco anos, para que a escola 

charter possa mostrar seus resultados e assim assegurar a continuidade do seu funcionamento. 

O plano educacional desenvolvido também deve, além de ser aceito pela supervisão, atrair 

estudantes o suficiente para conseguir manter a escola charter, já que o financiamento público 

se dá na forma de cota por aluno matriculado. Esse plano educacional pode ser proposto por 

qualquer pessoa, sendo muitas vezes feito por professores ou pais insatisfeitos com a 

qualidade ou metodologias do ensino público tradicional. Em troca dessa maior liberdade, as 

escolas charter são cobradas por produzir melhores resultados no desempenho dos alunos, 

conforme especificado no contrato que firmam para sua criação e funcionamento, podendo ser 

fechadas caso não atinjam os resultados esperados. 

Vários estudos recentes mensuram o impacto das escolas charter em diferentes 

estados dos Estados Unidos e de diferentes maneiras, sendo que os resultados obtidos são 

variados. Para analisar o efeito sistêmico da competição no mercado de educação pública, 

Booker et al. (2008) testaram o impacto da introdução das escolas charter sobre as escolas 

públicas que não adotaram o sistema no estado do Texas. Para tanto, foi analisado o valor 

incremental dos resultados obtidos nos testes estaduais de matemática e leitura pelos 

estudantes que permaneceram no método tradicional de ensino.  Como variáveis explicativas 

foram utilizadas: uma medida de incidência de escolas charter na região contemporânea ao 

desempenho; variáveis de efeito fixo relacionadas ao estudante e à região, para reduzir algum 

viés de seleção e uma interação entre o ranking da escola por escore; e a medida de 

incidência, para diferenciar se escolas com menor desempenho inicial possuem os maiores 

ganhos conforme há aumento da incidência de escolas charter na região. Pelos resultados dos 

modelos desenvolvidos concluiu-se que o aumento da incidência das escolas charter tem um 
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impacto positivo no desempenho dos estudantes do Texas que permaneceram nas escolas 

públicas tradicionais, tanto para o teste de matemática quanto de leitura, reforçando a tese de 

que a expansão das escolhas pode gerar ganhos sistêmicos na qualidade do ensino. Esse 

impacto positivo é principalmente observado em escolas com escores iniciais abaixo da 

média. 

Hoxby e Murarka (2009) estudaram o perfil dos estudantes que se matriculam nas 

escolas charter de Nova York e como elas afetaram seu desempenho. Um resultado apontado 

sobre os alunos que se candidatam a uma vaga nas escolas charter é que eles possuem 

condições socioeconômicas mais desfavoráveis comparativamente à população de estudantes 

das escolas públicas tradicionais de Nova York. Entretanto, dentro desse público não há 

diferenças no perfil dos estudantes que se matriculam nas escolas charter e daqueles que não 

foram selecionados no processo seletivo. Isso se deve ao fato do processo seletivo das escolas 

charter ser baseado no esquema de loterias, com sorteio aleatório para a seleção dos alunos. 

Para avaliar o efeito das escolas charter no desempenho dos alunos, foram comparados os 

resultados obtidos nos testes estaduais de matemática e leitura dos estudantes que foram 

selecionados no processo seletivo e daqueles que não foram selecionados no ano posterior ao 

processo. Em ambos os testes observou-se que o desempenho médio dos alunos matriculados 

nas escolas charter foi superior ao desempenho dos não selecionados. 

Hanushek et al. (2007) focam em avaliar a diferença no desempenho dos 

estudantes das escolas charter do Texas de acordo com o número de anos de operação da 

escola, pelo valor adicionado às notas dos testes estaduais de matemática e leitura, concluindo 

que escolas que estão nos anos iniciais de operação mostram ganhos de resultado menores que 

as escolas tradicionais, mas que conforme a escola adquire experiência, os ganhos se 

equiparam aos das escolas tradicionais. Sobre o processo de tomada de decisão das famílias 

em relação à escolha entre os tipos de escola, foram observados dois resultados importantes: 

1) para decidir sobre a saída dos filhos da escola, os pais são mais sensíveis à qualidade das 

mesmas quando se trata das escolas charter do que quando se trata de escolas tradicionais, 

dado que a probabilidade de deixar uma escola charter é menor quanto maior é qualidade da 

escola; e 2) estudantes pertencentes a famílias de baixa renda são menos sensíveis à qualidade 

da escola do que os estudantes com renda mais elevada. Esses resultados mostram que as 

escolas charter são um importante instrumento para introduzir competição no sistema público 
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de ensino, e assim incitar as famílias a avaliar as opções pela qualidade e benefícios 

oferecidos. 

Booker et al. (2007) também testam o impacto da presença das escolas charter no 

desempenho em matemática e leitura de estudantes do Texas, distinguindo a migração de 

alunos entre escolas tradicionais e charter. Aqui foram observados baixos ganhos de 

desempenho para os alunos em seu primeiro ano em uma escola charter, comparado ao 

desempenho esperado na escola tradicional, sendo que aqueles que permanecem neste tipo de 

escola apresentam grande recuperação em três anos, obtendo resultados próximos ao 

observado nas escolas tradicionais. Já estudantes que saem das escolas charter de volta para 

as escolas tradicionais não mostram queda no seu desempenho. 

Salmon, Paark e Garcia (2001) também avaliam o efeito das escolas charter de 

acordo com o número de anos que o aluno permanece nesse tipo de escola, igualmente 

concluindo que no primeiro ano os alunos apresentam desempenho inferior para leitura e 

estatisticamente igual para matemática, comparados aos alunos das escolas tradicionais, mas 

que já no segundo e terceiro anos mostram resultados superiores. Sass (2005), estudando as 

escolas charter da Flórida através de modelos que mensuram o valor agregado ao 

desempenho, também chega à conclusão de que o ganho de desempenho das escolas charter 

nos seus anos iniciais é mais baixo do que o observado nas escolas tradicionais, e que 

conforme as escolas charter ganham experiência, esses resultados evoluem, igualando-se aos 

resultados das escolas tradicionais. Já Bifulco e Ladd (2005), analisando as escolas charter da 

Carolina do Norte, observam que o resultado dessas escolas nesse estado é sempre inferior ao 

resultado das escolas tradicionais. Entretanto, essa diferença diminui com o tempo de 

funcionamento da escola. Eberts e Hollenbeck (2002), analisando o desempenho individual 

dos alunos das escolas charter e tradicionais do Michigan, concluem que os estudantes das 

escolas charter têm desempenho inferior ao dos estudantes das escolas tradicionais dentro de 

uma mesma região. 

No Brasil, para mensurar o efeito do uso dos métodos estruturados de ensino no 

estado de São Paulo, Leme et al. (2009) mostraram, usando um banco de dados longitudinal 

dos municípios e com base nas notas da Prova Brasil de 2005 e 2007 para 5º e 9º anos, que 

municípios que adotam os métodos estruturados de ensino apresentam, em média, maiores 

ganhos nas notas de matemática e português comparados aos municípios que não utilizam tais 
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métodos, e que aqueles que inicialmente possuem as piores notas nos exames têm os maiores 

ganhos na adoção dos métodos estruturados.  

Este trabalho tem o objetivo de aprofundar o estudo do impacto da adoção de 

métodos estruturados de ensino no desempenho de estudantes de séries primárias do sistema 

público municipal de ensino do estado de São Paulo, avaliando, por município, se os métodos 

estruturados de ensino, além de aumentar os resultados médios das notas obtidas na Prova 

Brasil, conforme avaliado por Leme et al. (2009), também agem como redutores das 

diferenças de desempenho entre os alunos do município, o que pode refletir que os métodos 

estruturados de ensino contribuem também para a uniformização do ensino em um nível mais 

elevado. Estimaremos esse impacto utilizando o método de diferenças em diferenças com 

efeito fixo em município aplicado à variabilidade das notas dos municípios. 

Os resultados obtidos confirmam que os métodos estruturados de ensino 

contribuem para o aumento do desempenho médio da Prova Brasil para todos os anos e 

disciplinas estudadas. Ao contrário do observado no estudo de Leme et al. (2009), não 

obtivemos resultados conclusivos sobre o maior efeito dos métodos sobre alunos com maior 

ou menor desempenho inicial. Também não podemos afirmar que a adoção de sistemas de 

ensino contribui para a homogeneização das notas, dado que observamos efeito fraco e sem 

robustez dos métodos estruturados na dispersão total das notas, na dispersão intraescola e na 

dispersão entre-escolas. 

Na próxima seção detalhamos algumas características dos métodos estruturados 

de ensino. Na terceira seção descrevemos a base de dados do trabalho, sendo a metodologia 

empregada apresentada na quarta seção. Por fim, trazemos os resultados empíricos obtidos na 

seção cinco e na seção seis apresentamos a conclusão do trabalho. 

 

2. Métodos estruturados de ensino 

 

O movimento de municipalização do ensino ocorrido a partir de 1996 

proporcionou aos municípios autonomia para a contratação de serviços educacionais 

diferenciados daqueles oferecidos pelo estado. Nesse momento surgem como opção para os 

municípios os chamados métodos estruturados de ensino, serviços educacionais desenhados 
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por organizações privadas ou públicas com a proposta de oferecer serviços tais como: 

estruturação dos conteúdos curriculares e das atividades pedagógicas com o apoio de 

materiais didáticos desenvolvidos para alunos e de suporte para professores; capacitação do 

corpo docente para uso desses materiais; acompanhamento pedagógico dos professores por 

instrutores do sistema de ensino em período integral ou parcial; e consulta a portais interativos 

contendo ferramentas para o aprofundamento do ensino e aprendizado para professores e 

alunos. Todos esses materiais devem ser desenvolvidos de acordo com os Parâmetros 

Curriculares Nacionais e com os Referenciais Curriculares de Educação Infantil. 

Os materiais contidos no programa são divididos por série e disciplina, e 

preparados por equipes especializadas. Os conteúdos são divididos em livros texto que 

cobrem períodos definidos, geralmente bimestres, sendo que cada livro texto deve ser 

completado antes que outro seja iniciado. Os materiais adicionais oferecidos aos professores e 

alunos têm a intenção de esclarecer os livros textos, oferecendo ao professor planos de como 

seguir e aprofundar o conteúdo programado, e aos alunos opções para complementar o 

aprendizado.  

O acompanhamento por instrutores e as consultorias oferecidas tem o objetivo de 

aprimorar a maneira como os professores exploram os planos de aula e o material didático, 

bem como podem ter a missão de avaliar o processo de ensino. Os contatos com os instrutores 

do sistema de ensino podem ser esporádicos, como por exemplo, através de reuniões 

semestrais, ou podem ser consultorias permanentes. Outra opção existente é a oferta de 

programas virtuais de especialização para professores e diretores de escolas. 

O tipo de serviço a ser oferecido dentre os citados anteriormente pode variar, 

dependendo do acordo entre cada município e o fornecedor. Dessa forma, os resultados 

obtidos dentre os municípios que trabalham com métodos estruturados de ensino também 

podem variar. 

Os sistemas estruturados de ensino podem ser fornecidos tanto por empresas do 

setor privado de educação, como redes privadas de ensino ou editoras de livros didáticos, 

quanto por organizações não governamentais sem fins lucrativos, que doam ou comercializam 

materiais próprios e serviços. Nesse sistema, a competição está entre as empresas privadas 

que fornecem o método e não entre as escolas, sendo que essa competição pode favorecer a 
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qualidade do ensino pela constante busca das empresas em oferecer o melhor pacote de 

serviços. 

No estado de São Paulo, nos últimos treze anos aproximadamente um terço dos 

municípios contrataram algum dos serviços citados acima. Já as escolas públicas de São Paulo 

que não adotam os métodos estruturados têm permissão para escolher a metodologia 

pedagógica a ser seguida, sendo que professores e diretores escolhem o conteúdo 

programático a ser lecionado e os materiais didáticos utilizados, desde que atenda aos 

requisitos federais. Dessa forma, é possível que haja duas salas da mesma série, escola ou 

município seguindo programas diferentes, o que não acontece com as escolas que seguem 

algum método estruturado de ensino.  

Há algumas características comuns e outras que diferenciam as escolas charter 

americanas das escolas públicas que utilizam os métodos estruturados de ensino no Brasil. 

Uma característica comum é que ambas são fundadas e supervisionadas pela gestão pública, 

mas são gerenciadas em relação ao conteúdo e currículo pedagógico pela gestão privada. Em 

contrapartida, no Brasil o método estruturado de ensino é aplicado a todas as escolas públicas 

sob a administração de um município, não havendo competição entre as escolas públicas que 

utilizam o método e aquelas que não utilizam dentro de um mesmo município. Também ao 

contrário das escolas charter, no Brasil a intervenção do sistema privado é limitada, uma vez 

que diz respeito somente ao currículo e métodos pedagógicos, sem envolvimento em decisões 

ligadas a recursos humanos, como contratação, demissão ou alocação de professores e 

diretores, cabendo esta parte às autoridades municipais. 

Enquanto há muitos artigos publicados sobre a efetividade das escolas charter 

pelo mundo, principalmente nos Estados Unidos, no Brasil ainda temos pouca pesquisa em 

torno dos métodos estruturados de ensino. Essa diferença ocorre devido à introdução dos 

métodos estruturados de ensino no Brasil ser recente, quando comparamos às escolas charter 

nos Estados Unidos. Somado a isso, no Brasil temos pouco histórico referente ao desempenho 

dos alunos, dado que a Prova Brasil passou a ser aplicada bienalmente a partir de 2005 para o 

5º e 9º anos do ensino fundamental, além da ausência de base centralizada sobre a adesão dos 

municípios aos métodos estruturados de ensino. 

Com foco no cenário brasileiro, Leme et al. (2009) avaliaram o impacto da adoção 

de métodos estruturados de ensino no desempenho dos estudantes e nas taxas de aprovação 
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nas escolas municipais do estado de São Paulo. Usando um banco de dados longitudinal dos 

municípios e com base nas notas da Prova Brasil de 2005 e 2007 para o 5º e 9º anos, 

mostraram que municípios que adotam os métodos estruturados de ensino apresentam, em 

média, maiores notas e maiores ganhos nas notas de matemática e português comparados aos 

municípios que não utilizam tais métodos, e que os municípios com as piores notas nos 

exames, com exceção do 5º ano em matemática, são aqueles com os maiores ganhos na 

adoção dos métodos estruturados. No estudo não foram observados efeitos dos métodos 

estruturados nas taxas de aprovação. 

3. Dados 

 

Para compor as bases de dados utilizadas na avaliação do impacto dos métodos 

estruturados de ensino no desempenho dos estudantes das escolas municipais do estado de 

São Paulo foram necessárias diversas fontes, já que não existe uma fonte única que traga 

todas as informações. A fim de obter o desempenho dos municípios participantes em 

português e matemática, bem como algumas variáveis para análise, utilizamos os microdados 

das Provas Brasil de 2005, 2007 e 2009. Já a base de dados contendo os municípios com 

algum tipo de contrato para uso de método estruturado de ensino, seu escopo de atuação e a 

duração desse contrato teve que ser construída com base em pesquisas de campo em 

diferentes fontes. 

Iniciada em 2005, a Prova Brasil é aplicada a cada dois anos para alunos de 5º e 9º 

anos do ensino público estadual, municipal e federal, de áreas urbanas e rurais e em escolas 

que possuam no mínimo vinte alunos na série em questão. O objetivo é retratar o desempenho 

dos alunos através de testes que avaliam, além do nível de aprendizagem dos conteúdos, as 

habilidades e competências desenvolvidas. As áreas de conhecimento avaliadas pela Prova 

Brasil são língua portuguesa com foco em leitura e matemática com foco voltado à resolução 

de problemas. Conforme descrito no Portal do Inep, a Prova Brasil foi criada para atender à 

demanda da sociedade por informações sobre a qualidade do ensino público do país no nível 

de município, escola e aluno, possibilitando a identificação dos pontos de atenção e a 

implantação de ações de melhoria tanto por parte dos educadores quanto pelos governantes, já 

que gera insumos confiáveis para possível redirecionamento de investimentos. A base de 

microdados da Prova Brasil é disponibilizada no site do Inep e nela estão contidas as 

informações sobre o desempenho dos alunos nas provas realizadas, bem como identificação 
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da escola, turma, município, cidade e estado ao qual pertencem. As notas de cada participante 

são reportadas numa escala que varia de 0 a 350 para língua portuguesa e de 0 a 425 para 

matemática. Neste trabalho utilizamos os dados das Provas Brasil de 2005, 2007 e 2009 como 

forma de avaliar a evolução do desempenho dos municípios. 

Para construir a base com informações sobre os municípios que possuem algum 

tipo de contrato com sistemas de ensino para uso de métodos estruturados foram coletados 

dados das seguintes fontes: pesquisa sobre programas educacionais realizada em 2007 pelo 

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE SP); e contato com sistemas de ensino e 

com as secretarias municipais de educação. A base de dados resultante da pesquisa contém, 

para cada município, informações sobre o sistema de ensino adotado, ano de início do 

contrato, período de vigência e escopo de atuação, isso é, se é aplicado para educação infantil, 

ensino fundamental de 1º a 5º ano, ensino fundamental de 6º a 9º ano, ensino médio e 

educação para jovens e adultos. A pesquisa, realizada em 2010, contempla a adoção de 

métodos estruturados de ensino no período que abrange de 1999 até 2008.  

 

3.1 Análise descritiva dos dados 

 

A descentralização do ensino fundamental no Brasil divide entre os estados e os 

municípios a responsabilidade pela gestão do ensino. Nesse sentido, em um mesmo município 

pode haver escolas subordinadas a um sistema ou ao outro. Avaliando as bases dos exames da 

Prova Brasil de 2005, 2007 e 2009 em relação ao tipo de gestão presente nas escolas públicas 

do estado de São Paulo, notamos nos três anos uma concentração de municípios participantes 

do exame que possuem escolas geridas por ambos os sistemas municipal e estadual (63% em 

2005, 71% em 2007 e 74% em 2009 dos municípios participantes, conforme Tabela 1). 

 

Estadual Municipal Ambos Total

2005 143 91 391 625

2007 79 106 460 645

2009 54 114 476 644

Fonte: Prova Brasil 2005, 2007 e 2009

Distribuição dos municípios com escolas públicas participantes da Prova Brasil por tipo de gestão e ano do exame

Tabela 01
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Quando avaliamos a distribuição da gestão do ensino nos municípios no 5º e 9º 

anos na Tabela 2, notamos que para o 5º ano há uma concentração em municípios com escolas 

geridas exclusivamente pelo sistema municipal, enquanto que no 9º ano a situação se inverte, 

havendo concentração na gestão estadual. 

 

 

 

Os métodos estruturados de ensino podem ser contratados para escolas 

subordinadas ao sistema municipal de ensino. Conforme mostra a Tabela 03, temos no total 

482 municípios em 2005, 566 em 2007 e 590 em 2009 como público alvo para o nosso 

estudo, sendo que o desempenho dos mesmos na Prova Brasil é composto pelo desempenho 

de milhares de estudantes, o que dá confiabilidade aos resultados do trabalho. Analisando 

esses números por série, notamos que o público para o 5º ano é maior do que para o 9º ano, 

dada a concentração da gestão estadual para o segundo grupo. 

 

 

 

A base formada pelas pesquisas com sistemas de ensino, secretarias de ensino e 

com dados do TCE SP, traz que 187 municípios firmaram algum tipo de contrato com 

sistemas de ensino para método estruturado no período que compreende de 1999 a 2008, 

representando 29% dos 645 municípios do estado de São Paulo. Notamos uma concentração 

Estadual Municipal Ambos Total Estadual Municipal Ambos Total

2005 109 354 126 589 444 75 80 625

2007 76 421 145 642 404 104 135 645

2009 54 454 135 643 444 75 80 644

Fonte: Prova Brasil 2005, 2007 e 2009

5º ano 9º ano

Tabela 02

Distribuição dos municípios com escolas públicas participantes da Prova Brasil por série, tipo de gestão e ano do exame

Municípios Escolas Alunos Municípios Escolas Alunos Municípios Escolas Alunos

2005 482 2,751 360,003 480 2,584 283,763 155 847 76,240

2007 566 3,797 446,221 566 3,595 345,021 239 1,165 99,305

2009 590 4,298 591,935 589 4,048 378,553 155 1,327 107,303

Fonte: Prova Brasil 2005, 2007 e 2009

Total 5º ano 9º ano

Distribuição de municípios, escolas e alunos subordinados ao sistema municipal de ensino participantes da Prova Brasil por ano do exame

Tabela 03
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dos contratos cobrindo de 1º a 5º anos, totalizando 176 (94%) dos contratos, sendo que destes 

73% também cobrem a educação infantil e 51% de 6º a 9º anos. A Tabela 04 traz a 

distribuição dos contratos estabelecidos de 1999 a 2008 por cobertura. 

 

 

 

Pela Tabela 05 podemos avaliar a evolução das contratações de métodos 

estruturados de ensino desde 1999. Notamos uma concentração de contratações de 2005 a 

2007, e que 2008 foi o ano com maior nível de encerramento de contratos.  

 

 

 

Cobertura Quantidade de municípios %

Municípios com método 187 100%

1º ao 5º ano 176 94%

Educação Infantil 136 73%

6º a 9º ano 97 52%

Educação de Jovens e Adultos 4 2%

Ensino Médio 1 1%

Fonte: Pesquisa interna

Distribuição dos municípios com contratos de método estruturado firmados de 1999 a 2008 por cobertura

Tabela 04

Quantidade % Quantidade %

1999 2 1% 0 0%

2000 6 3% 0 0%

2001 10 5% 0 0%

2002 15 8% 0 0%

2003 11 6% 0 0%

2004 21 11% 0 0%

2005 36 19% 0 0%

2006 40 21% 2* 18%

2007 31* 16% 2 18%

2008 16 9% 7 64%

Total 188 100% 11 100%
Fonte: Pesquisa interna

* Inclui a cidade de Registro que finalizou um contrato em 2006 e reiniciou outro em 2007

Início

Distribuição dos municípios por ano de início e finalização dos contratos

Tabela 05

Ano
Fim
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Interessante pontuar que em 2008 177 municípios continuavam com seus 

contratos vigentes, e que a essa época a maior parte dos contratos (66%) tinham duração de 

até quatro anos. A tendência é de que essa duração aumente ao longo dos próximos anos, pois 

podemos ver pelo Gráfico 01 que o número de contratos vigentes está aumentando a cada ano. 

 

 

Gráfico 01: Evolução do número de municípios com contratos vigentes por ano 

Fonte: Pesquisa interna 

 

Como nosso interesse é avaliar a evolução na dispersão do desempenho dos 

municípios na Prova Brasil devido à contratação de métodos estruturados de ensino, devemos 

restringir nossa amostra aos municípios que participaram da Prova Brasil em todos os anos, 

bem como àqueles que não possuíam contratos com algum sistema de ensino no primeiro ano 

de avaliação, 2005, e que posteriormente podem ter firmado ou não algum tipo de contrato. 

A pesquisa sobre os municípios que possuem contratos com sistemas de ensino 

traz dados até 2008, enquanto temos dados da Prova Brasil de 2005, 2007 e 2009. Com base 

nesses dados, dividiremos nossos trabalhos em três etapas. Na primeira, avaliaremos a 

evolução no desempenho considerando os resultados de 2005 e 2007. Na segunda etapa 

compararemos a evolução do desempenho de 2005 a 2009, assumindo que os municípios com 

contratos firmados com sistemas de ensino em 2008 não os encerraram em 2009, bem como 

que não houveram novos contratos estabelecidos em 2009. Ainda assumindo essa premissa, a 

terceira etapa comparará os desempenhos obtidos em 2007 e 2009. Assim, como resultado 
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adicional, seremos capazes de avaliar se a evolução no desempenho é afetada pelo tempo de 

exposição ao método. 

 

3.1.1 Base para análise do impacto dos métodos estruturados de 2005 a 2007 

 

A restrição da nossa amostra aos municípios participantes da Prova Brasil em 

2005 e 2007 resultou em uma base com 482 municípios. Desses, 399 não possuíam contratos 

com sistemas de ensino em 2005, sendo que 55 destes contrataram algum método em 2006 ou 

2007 e 344 não contrataram. 

Separando nossa amostra por série, já que a Prova Brasil é aplicada para o 5º e 9º 

anos do ensino fundamental, temos que dos 399 municípios, 398 possuem turmas de 5º ano e 

122 deles de 9º ano que participaram do exame em 2005 e 2007. Para o 5º ano, 53 municípios 

contrataram algum sistema de ensino em 2006 ou 2007 e para o 9º ano apenas 15 firmaram tal 

tipo de contrato. 

Quando comparamos o desempenho nos exames de 2005 e 2007 para o 5º ano, 

entre os municípios com contratação de método estruturado em 2006 ou 2007 e aqueles sem 

contratação, observamos na Tabela 06 que as notas médias de matemática e português do 

primeiro grupo são em 2005 mais baixas do que do segundo grupo, 2,15 e 1,08 pontos 

respectivamente. No entanto, as notas médias em 2007 são mais altas para o grupo com 

método estruturado, 2,79 pontos para matemática e 2,02 pontos para português. Sobre o 

desvio padrão das notas dos municípios, podemos dizer que aqueles com método estruturado 

possuem desvio padrão maior do que aqueles sem contrato em todas as matérias e anos, 

exceto em 2005 para português: em 2005, desvio padrão 0,19 pontos maior em matemática e 

0,14 pontos menor em português, em 2007, 1,02 e 0,65 pontos maior em matemática e em 

português. 

Sobre a evolução no desempenho de 2005 para 2007, notamos que municípios 

com método estruturado apresentaram maior evolução nas notas médias de ambas as matérias: 

4,94 pontos para matemática e 3,10 para português. O incremento no desvio padrão das notas 

dos municípios também foi maior para aqueles com método: 0,83 pontos em matemática e 

0,79 em português. 
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A Tabela 07 mostra os mesmos resultados para o 9º ano. Podemos observar que 

aqui inicialmente as notas médias de matemática e português são 3,14 e 2,63 pontos menores 

no grupo com método estruturado comparado ao grupo sem método. Entretanto, em 2007 o 

quadro se inverte, sendo a nota de matemática 5,62 pontos e a de português 2,83 pontos 

maiores nos municípios com contratos com sistemas de ensino. O desvio padrão das notas se 

apresenta sempre maior para o primeiro grupo em matemática, 0,57 e 0,17 pontos em 2005 e 

2007, e sempre menor para português, 0,04 e 0,09 pontos em 2005 e 2007. Na evolução dos 

resultados, vemos que o incremento na nota média de 2005 para 2007 é maior em 8,76 pontos 

em matemática e 5,46 pontos em português para o grupo com método, sendo o desvio padrão 

0,40 e 0,05 pontos menor para matemática e português, respectivamente. 

 

Nota média de 

matemática

Desvio Padrão 

da nota de 

matemática

Nota média de 

portugês

Desvio Padrão 

da nota de 

portugês

Nota média de 

matemática

Desvio Padrão 

da nota de 

matemática

Nota média de 

portugês

Desvio Padrão 

da nota de 

portugês

N

Média 193.10 41.27 184.94 41.92 195.25 41.08 186.02 42.06

Desvio 

Padrão
10.75 9.43 14.31 12.82

Média 210.83 44.80 188.66 41.25 208.04 43.78 186.64 40.60

Desvio 

Padrão
19.43 13.31 19.24 14.20

Incremento 

entre os anos
17.73 3.53 3.72 -0.67 12.79 2.70 0.62 -1.46

Fonte: Prova Brasil 2005 e 2007 e pesquisa interna

Municípios sem método estruturado em 2007Municípios com método estruturado em 2006 e 2007

Tabela 06

Evolução do desempenho dos municípios em 2005 e 2007 para o 5º ano

53 345

Prova Brasil 2005

Prova Brasil 2007

Comparação entre 2005 e 2007
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3.1.2 Base para análise do impacto dos métodos estruturados de 2005 a 2009 

 

A base com os participantes dos exames de 2005, 2007 e 2009 também conta com 

482 municípios no total e 399 sem qualquer tipo de contrato com sistemas de ensino em 2005, 

sendo 398 destes com turmas do 5º ano e 121 com turmas do 9º ano. Nessa amostra, o total de 

municípios que contrataram sistemas de ensino de 2006 a 2008 é de 68, todos eles possuindo 

turmas de 5º ano e 22 deles com turmas de 9º ano. 

Avaliando os resultados dos exames de 2005 e 2009 entre os municípios com e 

sem métodos estruturados de ensino para o 5º ano, observamos que em 2005 o grupo com 

método apresenta notas médias inferiores aos obtidos pelo grupo sem método, de 2,13 e 1,39 

pontos de diferença para matemática e português. Já em 2009, o primeiro grupo tem 

resultados 4,26 e 2,95 pontos maiores para matemática e português. Com isso, o incremento 

nas notas de 2005 a 2009 é maior no grupo de municípios com contratos com sistemas de 

ensino, 6,39 pontos em matemática e 4,34 pontos para português. 

Em relação à evolução do desvio padrão das notas, constatamos que o incremento 

de 2005 a 2009 é menor nos municípios com método estruturado, conforme detalhado na 

Tabela 08. 

Nota média de 

matemática

Desvio Padrão 

da nota de 

matemática

Nota média de 

portugês

Desvio Padrão 

da nota de 

portugês

Nota média de 

matemática

Desvio Padrão 

da nota de 

matemática

Nota média de 

portugês

Desvio Padrão 

da nota de 

portugês

N

Média 244.64 43.00 227.06 41.68 247.78 42.43 229.69 41.72

Desvio 

Padrão
13.71 12.30 14.88 12.70

Média 256.28 43.29 239.53 42.20 250.66 43.12 236.70 42.29

Desvio 

Padrão
18.41 15.52 14.42 13.17

Incremento 

entre os anos
11.64 0.29 12.47 0.52 2.88 0.69 7.01 0.57

Fonte: Prova Brasil 2005 e 2007 e pesquisa interna

Comparação entre 2005 e 2007

Tabela 07

Evolução do desempenho dos municípios em 2005 e 2007 para o 9º ano

Municípios com método estruturado em 2006 e 2007 Municípios sem método estruturado em 2007

15 107

Prova Brasil 2005

Prova Brasil 2007
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Na Tabela 09 temos os resultados para o 9º ano, que seguem a mesma linha dos 

resultados vistos no 5º ano. 

 

 

 

Nota média de 

matemática

Desvio Padrão 

da nota de 

matemática

Nota média de 

portugês

Desvio Padrão 

da nota de 

portugês

Nota média de 

matemática

Desvio Padrão 

da nota de 

matemática

Nota média de 

portugês

Desvio Padrão 

da nota de 

portugês

N

Média 193.19 41.31 184.72 42.05 195.32 41.07 186.11 42.04

Desvio 

Padrão
10.40 9.46 14.48 12.92

Média 227.38 44.18 198.39 41.70 223.12 45.72 195.44 43.25

Desvio 

Padrão
20.00 15.68 17.37 13.38

Incremento 

entre os anos
34.19 2.87 13.67 -0.35 27.80 4.65 9.33 1.21

Fonte: Prova Brasil 2005, 2007 e 2009 e pesquisa interna

Municípios com método estruturado em 2006, 2007 e 2008 Municípios sem método estruturado em 2008

66 332

Tabela 08

Evolução do desempenho dos municípios entre 2005 e 2009 para o 5º ano

Comparação entre 2005 e 2009

Prova Brasil 2005

Prova Brasil 2009

Nota média de 

matemática

Desvio Padrão 

da nota de 

matemática

Nota média de 

portugês

Desvio Padrão 

da nota de 

portugês

Nota média de 

matemática

Desvio Padrão 

da nota de 

matemática

Nota média de 

portugês

Desvio Padrão 

da nota de 

portugês

N

Média 244.10 42.75 226.64 41.62 248.12 42.51 229.96 41.71

Desvio 

Padrão
13.42 12.00 14.79 12.66

Média 254.82 44.20 250.28 43.84 252.11 44.07 245.61 44.96

Desvio 

Padrão
12.98 10.73 17.94 15.81

Incremento 

entre os anos
10.72 1.45 23.64 2.22 3.99 1.56 15.65 3.25

Fonte: Prova Brasil 2005, 2007 e 2009 e pesquisa interna

Tabela 09

Evolução do desempenho dos municípios entre 2005 e 2009 para o 9º ano

Comparação entre 2005 e 2009

Municípios com método estruturado em 2006, 2007 e 2008 Municípios sem método estruturado em 2008

16 105

Prova Brasil 2005

Prova Brasil 2009
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3.1.3 Base para análise do impacto dos métodos estruturados de 2007 a 2009 

 

Temos 566 municípios participantes nos exames da Prova Brasil em 2007 e 2009, 

sendo que 416 não possuíam contratos com sistemas de ensino em 2007. Para o 5º ano, a 

amostra conta com 408 destes municípios, com 15 contratantes de métodos estruturados em 

2008. A amostra do 9º ano conta com 155 municípios e 4 deles possuem método em 2008. 

A análise dos números para o 5º ano mostra que em 2007 o grupo com método 

apresenta nota média de matemática 1 ponto menor que o grupo sem método, e em português 

a nota é 2,3 pontos maior no mesmo grupo. Em 2009, os resultados se invertem, sendo a nota 

de matemática 1,6 pontos maior no primeiro grupo e a de português 3 pontos menor. Assim, o 

incremento na nota de 2007 a 2009 é maior no grupo com métodos estruturados para 

matemática, de 4,3 pontos contra 1,6, e em português o grupo sem método estruturado possui 

maior incremento, sendo 9,6 pontos para este grupo contra 4,3 pontos no grupo com método. 

Pelos resultados expressos na Tabela 10, observamos também que o incremento 

no desvio padrão é menor para o grupo que possui método estruturado de ensino. 

 

 

 

 

Nota média de 

matemática

Desvio Padrão 

da nota de 

matemática

Nota média de 

portugês

Desvio Padrão 

da nota de 

portugês

Nota média de 

matemática

Desvio Padrão 

da nota de 

matemática

Nota média de 

portugês

Desvio Padrão 

da nota de 

portugês

N

Média 212.76 43.65 191.38 39.92 207.47 43.71 186.22 40.68

Desvio 

Padrão
18.68 13.71 29.27 24.11

Média 226.11 42.87 197.39 40.99 223.26 45.70 195.62 43.20

Desvio 

Padrão
17.28 13.23 16.92 12.50

Incremento 

entre os anos
13.35 -0.78 6.01 1.07 15.79 1.99 9.40 2.52

Fonte: Prova Brasil 2007 e 2009 e pesquisa interna

Comparação entre 2007 e 2009

Tabela 10

Evolução do desempenho dos municípios entre 2007 e 2009 para o 5º ano

Municípios com método estruturado em 2008 Municípios sem método estruturado em 2008

15 393

Prova Brasil 2007

Prova Brasil 2009
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Para o 9º ano observamos resultados parecidos para a nota média, com 

incrementos na nota de matemática maiores no grupo com método e para português o maior 

incremento ocorre no grupo sem método. Já o resultado para o desvio padrão é um pouco 

diferente, com maior incremento no grupo com método em matemática e menor em 

português. 

 

 

4. Metodologia 

 

Para mensurar o impacto da adoção de métodos estruturados de ensino no 

desempenho dos municípios, o ideal seria ou termos todos os municípios avaliados com e sem 

tratamento no mesmo período ou se a adoção dos métodos estruturados pelos municípios 

fosse completamente aleatória, de forma que nenhuma característica específica ou algum 

outro fator exógeno pudesse ser causa de viés na estimativa deste impacto. 

Este trabalho não se encaixa em nenhum dos cenários ideais mencionados. Assim, 

pelos motivos supracitados, não podemos simplesmente avaliar a evolução do desempenho 

desses municípios sem estabelecer alguns pontos de controle, pois podemos facilmente ter a 

influência de outros eventos externos a esse causando parte ou a integralidade da mudança. 

Na tentativa de minimizar esse viés utilizaremos um grupo de controle, aqui retratado pelos 

municípios que não contrataram sistemas de ensino, com características as mais semelhantes 

Nota média de 

matemática

Desvio Padrão 

da nota de 

matemática

Nota média de 

portugês

Desvio Padrão 

da nota de 

portugês

Nota média de 

matemática

Desvio Padrão 

da nota de 

matemática

Nota média de 

portugês

Desvio Padrão 

da nota de 

portugês

N

Média 249.48 45.94 238.79 45.39 250.52 43.01 236.53 42.41

Desvio 

Padrão
15.90 14.59 19.46 15.94

Média 253.80 48.99 243.10 46.71 252.15 44.04 246.15 44.80

Desvio 

Padrão
18.04 15.77 17.70 8.42

Incremento 

entre os anos
4.32 3.05 4.31 1.32 1.63 1.03 9.62 2.39

Fonte: Prova Brasil 2007 e 2009 e pesquisa interna

Prova Brasil 2007

Prova Brasil 2009

Comparação entre 2007 e 2009

Tabela 11

Evolução do desempenho dos municípios entre 2007 e 2009 para o 9º ano

Municípios com método estruturado em 2008 Municípios sem método estruturado em 2008

4 151
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possíveis ao nosso grupo de teste, que são os municípios que contrataram método. Para 

entender qual o impacto real da adoção do método, cada grupo será avaliado antes e depois do 

evento, isto é, antes da contratação do método, pela Prova Brasil de 2005 ou 2007, e depois da 

adoção, pelos exames de 2007 e 2009. 

A ideia é comparar os grupos de controle e tratamento, assumindo que qualquer 

outro fator com exceção do tratamento impacta ambos os grupos da mesma maneira, ou 

mesmo que as diferenças observadas nos impactos sem a presença do tratamento são 

constantes ao longo do tempo. Por este motivo utilizamos dados pré-tratamento para estimar a 

diferença entre tratamento e controle por fatores sistemáticos fora do foco da análise, e só 

depois reduzimos esta medida da diferença entre os grupos nos impactos pós-tratamento. Este 

é conhecido como estimador de diferenças em diferenças. 

Estamos interessados em estimar o parâmetro que nos mostre o seguinte 

resultado: 

 [         ]   [         ]   [         ]   [         ] 

(1) 

Assim, o estimador para (1) pode ser dado pela regressão com efeito fixo: 

                             (2) 

Em que     é a variável de interesse (nota média ou desvio padrão da nota) no 

município   e ano  ,     é uma variável dummy que indica a presença de tratamento,   é o 

estimador de diferenças em diferenças, nosso parâmetro de interesse, representando o ganho 

adicional pelo município pertencer ao grupo de tratamento relativamente à média dos 

municípios do grupo controle,   traz a influência da dummy de ano    no resultado, a qual 

assume valor 1 para o ano pós-tratamento e 0 para pré-tratamento,    é o efeito fixo que 

captura as características fixas não observadas do município  ,   é o valor estimado para o 

resultado do grupo controle no período pré-tratamento e     é o termo de erro. 

Neste trabalho, nosso interesse é avaliar se, além de aumentar os resultados 

médios das notas obtidas na Prova Brasil, conforme avaliado por Leme, Louzano, Ponczek e 

Portela (2009), os métodos estruturados de ensino também agem como redutores das 

diferenças de desempenho entre os alunos do município, contribuindo para a uniformização 
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do ensino em um nível mais elevado. Para este fim, as variáveis relevantes são a notas médias 

e o desvio padrão das notas nos municípios, ambas mensuradas para os 5º e 9º anos e nas 

disciplinas português e matemática. Realizaremos estes estudos em três amostras com 

diferentes grupos tratamento: municípios que adotaram os métodos entre 2006 e 2007 com 

avaliação de desempenho nos exames de 2005 e 2007, que adotaram os métodos entre 2006 e 

2008, utilizando os resultados dos exames de 2005 e 2009, e que firmaram contratos em 2008 

avaliando os resultados dos exames de 2007 e 2009. 

 

5. Resultados empíricos 

5.1.1 O impacto dos métodos estruturados de ensino na média 

 

As regressões foram estimadas utilizando as três amostras descritas na seção 

anterior. A Tabela 12 traz os resultados das regressões para a nota média dos 5º e 9º anos, em 

português e matemática para cada uma das amostras. Para a regressão que compara os 

resultados das provas de 2005 e 2007, temos que os métodos estruturados de ensino 

apresentam impactos positivos e significantes sobre a nota média de 4.9 e 3.1 pontos para 

matemática e português do 5º ano e para o 9º ano o impacto é de 8.8 pontos para matemática e 

5.5 pontos para português. Na comparação dos resultados de 2005 e 2009, notamos que os 

impactos também são positivos, sendo que para o 5º ano são de 6.4 pontos para matemática e 

4.3 português, e no 9º ano o impacto é de 8 pontos para português e não é significante para 

matemática. Notamos pelos resultados anteriores que os impactos da segunda amostra são 

maiores do que os vistos na primeira, o que pode ser um indicativo de que quanto maior a 

exposição temporal aos métodos estruturados, maior é o retorno obtido sobre a proficiência. 

Para a terceira amostra, que compara resultados de 2007 e 2009, não obtivemos resultados 

significantes. Isso pode ocorrer dado o tamanho reduzido do grupo de tratamento nesta 

amostra (15 municípios no 5º ano e 4 no 9º ano).  
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Na Tabela 13 temos os resultados das regressões para estimar o desvio padrão das 

notas nos municípios. Na amostra comparando resultados entre 2005 e 2007, vemos que a 

contribuição dos métodos estruturados para a média do desvio padrão das notas é não 

significante tanto para o 5º quanto para o 9º ano. Para a amostra de 2007 e 2009 temos o 

coeficiente 4.935 ** 3.101 * 8.761 *** 5.456 *

desvio padrão 2.364 1.712 3.308 3.032

valor p 0.037 0.071 0.009 0.074

coeficiente 12.792 *** 0.618 2.874 ** 7.009 ***

desvio padrão 0.863 0.625 1.160 1.063

valor p 0.000 0.323 0.015 0.000

coeficiente 194.964 *** 185.880 *** 247.397 *** 229.364 ***

desvio padrão 0.568 0.411 0.768 0.704

valor p 0.000 0.000 0.000 0.000

N

coeficiente 6.381 *** 4.342 ** 6.730 7.989 **

desvio padrão 2.084 1.750 4.519 3.591

valor p 0.002 0.013 0.139 0.028

coeficiente 27.807 *** 9.330 *** 3.992 ** 15.657 ***

desvio padrão 0.849 0.712 1.643 1.306

valor p 0.000 0.000 0.017 0.000

coeficiente 194.964 *** 185.880 *** 247.589 *** 229.517 ***

desvio padrão 0.548 0.460 1.082 0.860

valor p 0.000 0.000 0.000 0.000

N

coeficiente -2.437 -3.399 2.693 -5.314

desvio padrão 4.624 3.291 7.386 6.623

valor p 0.598 0.302 0.716 0.424

coeficiente 15.790 *** 9.404 *** 1.632 9.623 ***

desvio padrão 0.887 0.631 1.187 1.064

valor p 0.000 0.000 0.171 0.000

coeficiente 207.662 *** 186.406 *** 250.492 *** 236.586 ***

desvio padrão 0.615 0.438 0.828 0.743

valor p 0.000 0.000 0.000 0.000

N

Nota: *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Fonte: Modelos internos

Tabela 12

Regressão com efeito fixo em município para nota média

5º ano 9º ano

Matemática Português Matemática Português

Método 

Estruturado

796 244

2005 e 2009

2005 e 2007

Constante

2007

Método 

Estruturado

Constante

2009

796 242

2009

Método 

Estruturado

Constante

2007 e 2009

816 310
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mesmo resultado, com exceção do 5º ano para matemática, com contribuição negativa em 2.8 

pontos que só é significante a 10%. Na amostra de 2005 a 2009, temos resultado significante 

somente para a 5ª série, onde os métodos estruturados de ensino contribuem negativamente 

para o desvio padrão das notas em 1.8 e 1.6 pontos para português e matemática. Desta forma, 

percebemos que em média, em grande parte das análises contratos com métodos estruturados 

de ensino não apresentam contribuição significativa para a redução do desvio padrão das 

notas da Prova Brasil. Entretanto, para os casos nos quais observamos impacto significativo 

da adoção de sistemas de ensino no desempenho, notamos que este tem a função de reduzir o 

desvio padrão das notas nos municípios, o que pode ser um indício de que os métodos 

estruturados podem auxiliar, além do aumento do resultado médio, na homogeneização do 

desempenho. 
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5.1.2 O impacto dos métodos estruturados em diferentes níveis de proficiência 

 

Na seção anterior avaliamos o impacto dos métodos estruturados de ensino no 

nível de proficiência médio dos municípios. Agora analisaremos se este impacto se reflete de 

coeficiente 0.817 0.789 -0.409 -0.052

desvio padrão 0.844 0.667 1.380 1.218

valor p 0.333 0.237 0.768 0.966

coeficiente 2.704 *** -1.456 *** 0.694 0.575

desvio padrão 0.308 0.243 0.484 0.427

valor p 0.000 0.000 0.154 0.181

coeficiente 41.106 *** 42.041 *** 42.499 *** 41.711 ***

desvio padrão 0.203 0.160 0.321 0.283

valor p 0.000 0.000 0.000 0.000

N

coeficiente -1.784 ** -1.563 ** -0.111 -1.037

desvio padrão 0.752 0.663 1.495 1.312

valor p 0.018 0.019 0.941 0.431

coeficiente 4.650 *** 1.213 *** 1.566 *** 3.251 ***

desvio padrão 0.306 0.270 0.544 0.477

valor p 0.000 0.000 0.005 0.000

coeficiente 41.106 *** 42.041 *** 42.539 *** 41.695 ***

desvio padrão 0.198 0.174 0.358 0.314

valor p 0.000 0.000 0.000 0.000

N

coeficiente -2.769 * -1.454 2.019 -1.069

desvio padrão 1.502 1.154 2.490 2.540

valor p 0.066 0.208 0.419 0.674

coeficiente 1.989 *** 2.524 *** 1.033 ** 2.386 ***

desvio padrão 0.288 0.221 0.400 0.408

valor p 0.000 0.000 0.011 0.000

coeficiente 43.711 *** 40.647 *** 43.087 *** 42.490 ***

desvio padrão 0.200 0.154 0.279 0.285

valor p 0.000 0.000 0.000 0.000

N

Nota: *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Fonte: Modelos internos

310816

796 242

Matemática Português Matemática Português

2007 e 2009

Regressão com efeito fixo em município para desvio padrão

Tabela 13

2005 e 2007

244796

Método 

Estruturado

Constante

5º ano

2007

Método 

Estruturado

Constante

9º ano

2005 e 2009

2009

Método 

Estruturado

Constante

2009
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forma diferenciada dependendo do nível de proficiência. Para tal, calculamos em cada ano as 

notas dos alunos referentes ao primeiro quartil, mediana e terceiro quartil de cada município, 

tanto do grupo tratamento quanto controle, para todas as disciplinas e séries avaliadas. A ideia 

é, utilizando o mesmo método de diferenças em diferenças com efeito fixo em município, 

analisar o impacto dos métodos estruturados na evolução do desempenho de cada quartil, e 

assim saber se beneficiam mais os estudantes com melhor ou pior desempenho dentro dos 

municípios que os adotam. Essas regressões foram estimadas para a amostra que compara as 

notas em 2005 e 2007 e para aquela que as compara em 2005 e 2009. 

Na Tabela 14 temos o resultado para o 5º ano, na comparação entre 2005 e 2007 e 

entre 2005 e 2009. Entre 2005 e 2007, o efeito dos métodos estruturados não é significante na 

regressão que compara as notas do 1º quartil em matemática e em português. Nas regressões 

da mediana e do 3º quartil, observamos que o efeito dos métodos estruturados, positivo e 

significante em ambos os casos, é maior no grupo com melhor desempenho. Este efeito é mais 

evidente em matemática com 4,7 pontos na mediana e 6,1 pontos no 3º quartil. Em português, 

o resultado apontou 3,5 pontos de efeito dos métodos para o modelo da mediana e 3,9 pontos 

do 3º quartil. Na comparação entre 2005 e 2009, observamos que em matemática o método 

estruturado tem impacto positivo para todos os quartis, sendo que a contribuição do mesmo 

no desempenho dos alunos é decrescente conforme maior a nota do grupo: aumento de 9,6 

pontos no desempenho para o 1º quartil, 7,0 pontos para a mediana e 5,6 pontos para o 3º 

quartil. Já em português os resultados são significantes para o 1º quartil e mediana, sendo que 

a contribuição dos métodos no grupo com notas mais baixas, que é de 5,4 pontos, é maior do 

que aquela observada para as notas medianas, com 4,7 pontos.  
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O resultado para o 9º ano é apresentado na Tabela 15. O modelo que compara a 

evolução do desempenho de 2005 a 2007 em matemática para o 3º quartil mostra que os 

métodos estruturados não têm efeito significante sobre o desempenho. Nos modelos do 1º 

quartil e da mediana esse efeito é significante e positivo, sendo que os métodos estruturados 

causam maior impacto no grupo com menores notas (9,6 pontos) em relação ao grupo com 

desempenho mediano (6,7 pontos). Em português, os modelos da mediana e 3º quartil 

revelam não significância dos métodos estruturados de ensino para o desempenho nos 

exames, e o modelo para o 1º quartil traz que os métodos têm impacto de 6,2 pontos positivos 

no desempenho dos municípios. Para a comparação entre 2005 e 2009, o efeito dos métodos 

estruturados no desempenho dos exames de matemática é não significante para todos os 

quartis. Para português, o efeito para o 3º quartil é não significante e para o 1º quartil e 

mediana há significância, porém, os coeficientes que representam o efeito dos métodos 

estruturados sobre o desempenho é praticamente o mesmo em ambos, com contribuição de 8,4 

pontos de aumento no desempenho. 

 

coeficiente 3.112 4.754 * 6.152 ** 1.534 3.492 * 3.891 *

desvio padrão 2.489 2.660 2.823 1.862 1.954 2.052

valor p 0.212 0.075 0.030 0.410 0.075 0.059

coeficiente 10.460 *** 12.919 *** 15.354 *** 2.795 *** 0.933 -0.217

desvio padrão 0.908 0.971 1.030 0.679 0.713 0.749

valor p 0.000 0.000 0.000 0.000 0.192 0.772

coeficiente 165.574 *** 192.698 *** 222.469 *** 155.122 *** 184.110 *** 213.753 ***

desvio padrão 0.598 0.639 0.678 0.447 0.470 0.493

valor p 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

N

coeficiente 9.568 ** 7.015 *** 5.609 ** 5.422 *** 4.723 ** 2.597

desvio padrão 3.772 2.295 2.372 1.880 1.927 2.009

valor p 0.012 0.002 0.019 0.004 0.015 0.197

coeficiente 3.349 ** 29.279 *** 31.958 *** 8.318 *** 8.245 *** 10.993 ***

desvio padrão 1.323 0.935 0.966 0.766 0.785 0.818

valor p 0.013 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

coeficiente 216.097 *** 192.698 *** 222.469 *** 155.122 *** 184.110 *** 213.753 ***

desvio padrão 0.876 0.604 0.624 0.494 0.507 0.528

valor p 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

N
Nota: *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Fonte: Modelos internos

1º Quartil Mediana 3º Quartil

2005 e 2007

796

PortuguêsMatemática

796

2005 e 2009

1º Quartil

Constante

2009

Método 

Estruturado

Constante

2007

Método 

Estruturado

Tabela 14

Regressão com efeito fixo em município para diferentes níveis de proficiência: 5º ano

Mediana 3º Quartil
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O Gráfico 2 traz uma compilação dos efeitos dos métodos estruturados por quartil 

apresentados nas regressões descritas, reforçando a conclusão de que a diversidade e pouca 

significância observadas nos resultados para todas as disciplinas, anos e amostras, nos 

impossibilita de afirmar que existe efeito diferenciado dos métodos estruturados de acordo 

com o nível de proficiência dos alunos.  

 
Gráfico 02: Comparação dos resultados  

 

coeficiente 9.568 ** 6.699 * 6.098 6.157 * 4.409 3.343

desvio padrão 3.772 3.946 4.120 3.644 3.968 3.930

valor p 0.012 0.092 0.141 0.094 0.269 0.397

coeficiente 3.349 ** 5.536 *** 4.483 *** 7.261 *** 8.199 *** 7.383 ***

desvio padrão 1.323 1.384 1.445 1.278 1.391 1.378

valor p 0.013 0.000 0.002 0.000 0.000 0.000

coeficiente 216.097 *** 244.050 *** 275.145 *** 198.782 *** 228.106 *** 258.969 ***

desvio padrão 0.876 0.916 0.957 0.846 0.921 0.913

valor p 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

N

coeficiente 7.458 5.536 4.789 8.397 ** 8.454 ** 5.317

desvio padrão 5.074 5.057 4.969 4.206 3.896 3.993

valor p 0.144 0.276 0.337 0.048 0.032 0.186

coeficiente 3.028 6.926 *** 7.330 *** 15.876 *** 17.879 *** 18.443 ***

desvio padrão 1.876 1.870 1.838 1.555 1.441 1.477

valor p 0.109 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

coeficiente 216.173 *** 244.203 *** 275.298 *** 198.771 *** 228.164 *** 259.039 ***

desvio padrão 1.217 1.213 1.192 1.009 0.935 0.958

valor p 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

N
Nota: *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Fonte: Modelos internos

2005 e 2007

242

2005 e 2009

242

Tabela 15

Regressão com efeito fixo em município para diferentes níveis de proficiência: 9º ano

Matemática Português

1º Quartil Mediana 3º Quartil 1º Quartil Mediana 3º Quartil

Constante

2009

Método 

Estruturado

Constante

2007

Método 

Estruturado
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Matemática

9º ano
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Português
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9º ano

2005 e 2007 2005 e 2009 2005 e 2007 2005 e 2009 2005 e 2007 2005 e 2009 2005 e 2007 2005 e 2009 2005 e 2007 2005 e 2009

2005 e 2007 2005 e 2009 2005 e 2007 2005 e 2009 2005 e 2007 2005 e 2009 2005 e 2007 2005 e 2009 2005 e 2007 2005 e 2009 2005 e 2007 2005 e 2009



36 

 

 
 

5.1.3 O efeito dos métodos estruturados na dispersão intraescola e entre-escolas 

  

Os resultados anteriores revelaram que os métodos estruturados de ensino têm 

impacto importante na evolução do desempenho médio dos municípios, mas não têm efeito 

sobre a dispersão total do desempenho na Prova Brasil. A fim de explorar mais a fundo esse 

ponto, dividiremos a dispersão total das notas em duas categorias, a dispersão intraescola e a 

dispersão entre-escolas, para analisar separadamente se os métodos estruturados de ensino 

contribuem para modificar o comportamento da dispersão das notas dentro de cada escola ou 

entre as escolas de um município. 

A dispersão intraescola foi calculada com o desvio padrão por município das 

notas de cada aluno subtraída da nota média da escola a qual o aluno pertence, e a dispersão 

entre-escolas foi obtida pelo desvio padrão das notas médias das escolas de cada município. 

Para estimar o impacto dos métodos estruturados sobre as duas categorias, ambas foram 

regredidas contra as dummies de ano e grupo de tratamento com efeito fixo em município. As 

regressões resultantes, retratadas na Tabela 16 e na Tabela 17, mostram que os métodos 

estruturados não contribuem significantemente para a dispersão do desempenho intraescola ou 

entre-escolas, para as séries, disciplinas e amostras avaliadas. A única exceção ocorre para o 

5º ano, na disciplina português, e amostra que compara 2005 e 2009, em que os métodos 

estruturados contribuem para a redução da dispersão intraescola a 5% de significância. 

Mesmo com esse resultado, assim como para a dispersão total das notas, não podemos afirmar 

que existem evidências robustas do impacto dos contratos com sistemas de ensino na 

dispersão das notas por categoria. 
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coeficiente -0,518 0,859 -1,060 0,870

desvio padrão 1,647 0,807 1,204 0,657

valor p 0,753 0,287 0,379 0,186

coeficiente 1,043 2,522 *** 0,420 -1,601 ***

desvio padrão 0,635 0,294 0,464 0,240

valor p 0,102 0,000 0,367 0,000

coeficiente 11,921 *** 40,245 *** 10,811 *** 41,332 ***

desvio padrão 0,418 0,194 0,306 0,158

valor p 0,000 0,000 0,000 0,000

N

coeficiente -1,026 -1,523 ** -1,488 -1,318 **

desvio padrão 1,428 0,725 1,108 0,649

valor p 0,473 0,036 0,180 0,043

coeficiente 1,781 *** 4,307 *** 1,127 ** 0,981 ***

desvio padrão 0,609 0,295 0,472 0,264

valor p 0,004 0,000 0,018 0,000

coeficiente 11,946 *** 40,245 *** 10,802 *** 41,332 ***

desvio padrão 0,395 0,191 0,307 0,171

valor p 0,000 0,000 0,000 0,000

N

Nota: *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

514 796 514 796

Método 

Estruturado

2009

Constante

2005 e 2009

2007

Constante

502 796 502 796

2005 e 2007

Método 

Estruturado

Entre-escolas Intraescola Entre-escolas Intraescola

Tabela 16

Regressão com efeito fixo em município para mensurar a dispersão intra e entre-escolas: 5º ano

Matemática Português
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6. Conclusão 

 

Este trabalho se propõe a investigar o impacto da contratação de sistemas de 

ensino para métodos estruturados na evolução do desempenho e na dispersão das notas de 

alunos de séries primárias do sistema público municipal de ensino do estado de São Paulo, 

utilizando os resultados da Prova Brasil de 2005, 2007 e 2009, através do método de 

diferenças em diferenças com efeito fixo. 

As análises revelaram que os métodos estruturados contribuem para o aumento do 

desempenho médio dos alunos nos municípios que os adotam, em acordo com o resultado 

coeficiente -3,237 -0,194 1,981 -0,170

desvio padrão 2,312 1,376 2,746 1,211

valor p 0,168 0,888 0,474 0,888

coeficiente 0,473 0,597 0,234 0,552

desvio padrão 0,778 0,485 0,924 0,426

valor p 0,546 0,221 0,801 0,198

coeficiente 11,518 *** 41,962 *** 10,348 *** 41,227 ***

desvio padrão 0,531 0,321 0,631 0,282

valor p 0,000 0,000 0,000 0,000

N

coeficiente -2,864 0,249 -1,712 -1,152

desvio padrão 2,648 1,490 2,266 1,314

valor p 0,285 0,868 0,454 0,382

coeficiente 1,100 1,072 * 2,332 *** 2,925 ***

desvio padrão 0,991 0,553 0,848 0,488

valor p 0,272 0,055 0,008 0,000

coeficiente 11,620 *** 42,029 *** 10,291 *** 41,271 ***

desvio padrão 0,669 0,359 0,572 0,317

valor p 0,000 0,000 0,000 0,000

N

Nota: *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Tabela 17

Regressão com efeito fixo em município para mensurar a dispersão intra e entre-escolas: 9º ano

Matemática Português

Entre-escolas Intraescola

2005 e 2007

Método 

Estruturado

Entre-escolas Intraescola

2007

Constante

117 243 117 243

2005 e 2009

Método 

Estruturado

2009

Constante

123 237123 237
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obtido por Leme et al. (2009), e que esse efeito é maior e mais evidente quanto maior o tempo 

de observação e exposição aos métodos estruturados. Entretanto, não observamos aqui 

resultados conclusivos sobre o impacto diferenciado dos métodos em alunos com níveis de 

proficiência iniciais distintos. Sobre a contribuição dos métodos estruturados na 

homogeneização do desempenho dos municípios na Prova Brasil, os resultados obtidos não 

possuem robustez suficiente para nos permitir afirmar a existência deste efeito. Essa situação 

é observada tanto na análise da dispersão total das notas dos municípios, quanto quando 

avaliamos separadamente a dispersão observada dentro das escolas e observada entre as 

escolas de cada município. 
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