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Carta de apresentação FNDE

É com grande satisfação que apresento e assino este livro eletrô-
nico resultante do 1º Prêmio Nacional de Educação. Trata-se de uma 
iniciativa pioneira desta Autarquia, fruto da parceria com a Escola 
Nacional de Administração Pública (Enap), desenhado e consolidado 
ao longo do último ano. 

Destina-se fundamentalmente aos pesquisadores e gestores de 
políticas públicas na área da Educação. Pode ser utilizado como insumo 
para novos estudos, como convite à reflexão e como sugestão para o 
aperfeiçoamento e a transformação socioeducacional. É fonte de espe-
rança. É certeza de que o FNDE vem sistemática e continuamente 
se aperfeiçoando na busca de modernas práticas de gestão aliadas à 
tecnologia e ao conhecimento. 

Agradeço a todos que direta ou indiretamente contribuíram para a 
realização desta obra. À Enap, por ter construído conosco esse projeto, 
trazendo sua valiosa experiência na realização de outros prêmios. Aos 
professores da Comissão Julgadora, que gentilmente cederam seu 
precioso tempo na análise de dezenas de artigos. Aos pesquisadores 
que participarem do evento, submetendo seus trabalhos. Aos nossos 
colaboradores do FNDE, em especial às Assessorias de Gestão Estraté-
gica (Agest) e de Comunicação, pela coordenação do prêmio. 

Marcelo Lopes da Ponte
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

Presidente
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A missão da Escola Nacional de Administração Pública (Enap) é 
formar e desenvolver agentes públicos capazes de inovar, alcançar resul-
tados e servir à sociedade. A Enap é o ambiente em que o setor público 
se transforma em competência, conhecimento, inovação, atitude, resul-
tado e valor. É por meio dela que o futuro do serviço público começa.

Com base nesta missão é que a Enap se empenhou na parceria 
com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) para a 
realização do 1º Prêmio Nacional de Educação, o qual cumpre um papel 
fundamental de compartilhamento e promoção de conhecimentos e 
tecnologias em desenvolvimento em todo país na área de políticas e de 
projetos educacionais. 

Ao permitir a incorporação de novas tecnologias, o prêmio contri-
buiu com o avanço de soluções inovadoras, já em execução pelo FNDE 
e pela Enap, a partir das reflexões apresentadas nos artigos premiados.

A qualidade dos artigos está diretamente relacionada com o 
empenho e o trabalho realizados por todos(as) articulistas, equipes e 
parceiros(as) envolvidos(as). A todos, agradecemos imensamente. 

Diogo Costa
Escola Nacional de Administração Pública

Presidente

Carta de apresentação ENAP
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Um sonho sonhado em equipe, transformado em projeto por 
muitas mãos e cabeças, tornou-se realidade com a realização do 1º 
Prêmio Nacional de Educação e a publicação deste livro digital. Selecio-
namos dez artigos que obtiveram as melhores pontuações na avaliação 
de uma comissão julgadora formada por professores doutores de reno-
madas instituições de ensino superior do Brasil. 

Os artigos selecionados discutem o aprimoramento da gestão 
educacional no Brasil, com temas tais como: estratégias de planeja-
mento, monitoramento de riscos, controle social, indicadores de resul-
tado e avaliação de impacto. Alguns deles abordam mais de um desses 
temas. Eles estão distribuídos em blocos temáticos que apresentam 
semelhanças metodológicas e de utilização de instrumental economé-
trico comum. 

Na Seção I, intitulada Ferramentas, Modelagem de Dados e Apli-
cações, discute-se a importância da coleta e do adequado tratamento 
dos dados. Nela estão contidos os artigos: Modelagem de dados com 
Data Warehouse e Olap: um estudo de caso; e Sistemas de informações 
para monitoramento de políticas educacionais: uma proposta meto-
dológica. Ambos apresentam conceitos, técnicas e tecnologias que 
podem auxiliar no processo de monitoramento de programas públicos, 
particularmente na educação. Em comum, afirmam ser viável imple-
mentar sistemáticas para provisão contínua de dados que orientem 
a tomada de decisão no contexto educacional com reduzido investi-
mento em tecnologias e qualificação de pessoas.

 Na Seção II, denominada Monitoramento da Política Educa-
cional, são dispostos os artigos: Indicadores e inteligência de dados 
para gestão educacional no âmbito do PAR/FNDE: a experiência do 
Observatório da Educação do Médio Paraíba do Sul; Monitoramento 
e gestão descentralizada nas escolas públicas brasileiras: um olhar 
sobre o Ideges do Programa Dinheiro Direto na Escola; e Proposta de 

Introdução
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monitoramento da eficácia em inclusão e equidade de aprendizado 
no ensino médio em seis Redes Educacionais do Estado de São Paulo. 

Nos artigos contidos nesta seção, os dados foram tratados e orga-
nizados por meio de sistemas Business Intelligence (BI). Em seguida, 
compuseram estruturas em painel que foram analisadas por meio de 
ferramentas e técnicas de estatística descritiva. Tais técnicas foram 
aplicadas em estudos de casos nos Estados do Rio de Janeiro e de São 
Paulo com resultados julgados satisfatórios.

 Por fim, na Seção III, intitulada Avaliação de Impacto, constam 
os artigos: Avaliação escolar e uso de dados e evidências na educação 
brasileira: o caso do Programa Escolas em Foco no Rio de Janeiro; 
Avaliação de impacto da escola estadual de tempo integral nos resul-
tados de desempenho educacional do estado de Goiás; O modelo 
de gestão militar nas escolas públicas melhora o desempenho dos 
estudantes? uma evidência para o Brasil; Incentivar funciona: uma 
avaliação de impacto do Programa de Alfabetização na Idade Certa no 
desempenho escolar; e Uma avaliação econômica do Prouni contras-
tando seu impacto na massa salarial dos egressos com o gasto tribu-
tário do programa. 

 Nesta seção inclui-se os artigos que utilizaram os tradicionais 
modelos de regressões lineares de “Mínimos Quadrados Ordinários” 
(MQO ou OLS), “Estimadores de Diferenças em Diferenças” (Dif-in-dif), 
“Mínimos Quadrados em 2 Estágios” (2SLS) e “Regressão descontínua 
espacial”, com o objetivo de qualificar as variáveis de controle e de 
tratamento, de mensurar o nível de significância estatística e o impacto 
de algumas políticas públicas educacionais. Os resultados apontaram 
trajetórias com relativo nível de sucesso e necessidades de ajusta-
mentos. O mais importante a ser evidenciado é que novas agendas de 
pesquisas foram apresentadas, o que poderá levar a uma ampliação do 
debate em torno das melhores práticas de gestão educacional e possí-
veis aperfeiçoamentos. 
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Modelagem de dados com data 
warehouse e OLAP: um estudo de caso

Everton Castelão Tetila

Resumo

Os data warehouses (DW) oferecem acesso a dados para análise 
complexa, descoberta de conhecimento e tomada de decisão. O 
modelo de dados multidimensional utilizado nos DW dá aos toma-
dores de decisão informações no nível correto de detalhe, com base 
em organização e perspectiva apropriadas. Além disso, é uma boa 
escolha para o Processamento Analítico On-line (OLAP). Nesse sentido, 
este artigo apresenta uma base de conhecimento criada para inves-
tigar as causas potenciais dos problemas do curso de Bacharelado em 
Sistemas de Informação da UFGD, tais como, alto índice de reprovação, 
evasão e baixo índice de diplomação. Para a realização desta pesquisa, 
foram utilizados os aplicativos MySQL Community Server 5.6.21, MySQL 
Workbench 6.2.3 e PentahoBI-Server CE-4.8.0.

Palavras-chave: Descoberta de Conhecimento; Data Warehouse; 
OLAP.

Introdução

 Com o aumento da capacidade de armazenamento de dados e 
com a crescente automação dos processos por meio de mecanismos 
sistêmicos, o volume de informações disponíveis está cada vez maior. 
Contudo, os dados operacionais provenientes dos processos transacio-
nais das organizações contribuem pouco para a tomada de decisão. Para 
que os dados gerados pelos processos operacionais possam ser utili-
zados de forma estratégica pelas organizações, tornando-se subsídio 
para o processo decisório, é fundamental haver uma transformação 
natural em seu conteúdo e forma. 
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O conjunto de dados operacionais deve ser coletado a partir dos 
diferentes sistemas transacionais existentes para um repositório único, 
o qual é capaz de consolidar e sincronizar as informações sob a ótica 
do cliente, de receita, ou de um processo de negócio específico. Este 
conjunto de informações concentrado em um único repositório permite 
uma visão não apenas corporativa dos dados associados à operação 
da empresa, mas também fornece uma visão analítica dos cenários 
de mercado. Estes dados são armazenados em ambientes conhecidos 
como Data Warehouse1 e o processo referente à extração das infor-
mações, incluindo a transformação dos dados sistêmicos em informa-
ções de negócios e a carga destes dados de origem para o repositório 
central, é denominado ETL (Extração, Transformação e Carga). Após a 
consolidação dos dados transacionais no repositório data warehouse, 
é possível se criar visões mais agregadas das informações, separadas e 
formatadas segundo determinados contextos de negócios, auxiliando 
fortemente nos processos decisórios (PINHEIRO, 2008).

Segundo Elmasri e Navathe (2011), vários tipos de aplicações – 
OLAP, DSS e aplicações de mineração de dados – são aceitos no repo-
sitório data warehouse. Para tanto, definimos cada uma delas a seguir:

• OLAP (Processamento analítico on-line) – termo utilizado para 
descrever a análise de dados complexos do data warehouse.

• DSS (sistemas de apoio à decisão) também conhecido como 
EIS – sistemas de informações executivas – ajudam os toma-
dores de decisões de uma organização com dados de nível mais 
alto com decisões complexas e importantes.

• Mineração de dados – usada para descoberta do conheci-
mento, o processo de procurar novo conhecimento imprevisto 
nos dados.

Nesse contexto, este artigo propõe criar um repositório data 
warehouse para analisar os dados com o processamento analítico 
on-line (OLAP). Isso permite investigar o perfil discente, as disciplinas 

1  “Uma coleção de dados orientada a assunto, integrada, não volátil, variável no 
tempo para o suporte de apoio às decisões da gerência” (INMON, 1992).

http://www.devmedia.com.br/space.asp?id=144932
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com maior índice de reprovação, assim como avaliar os parâmetros que 
influenciam na qualidade do curso de Bacharelado em Sistemas de 
Informação (BSI) da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD).

Problemática e justificativa

 Com o passar dos anos, os cursos da área de Computação 
passaram a ter grande procura nos vestibulares e processos seletivos 
de diversas instituições, públicas e privadas, no Brasil e no exterior. Essa 
procura deve-se, principalmente, ao crescimento da área de Compu-
tação e, sobretudo, ao interesse da sociedade nas questões relacionadas 
à tecnologia.

 Apesar dessa grande procura, existe um dilema: muitos estu-
dantes ingressam nas universidades, cursos técnicos e institutos fede-
rais, no entanto, poucos egressos na área de Computação apresen-
tam-se ao mercado de trabalho para exercer os cargos disponíveis nas 
empresas de tecnologia.

Segundo o IBGE, o setor de serviço da informação cresceu qua-
se 5% no ano de 2011, ficando à frente de setores importantes 
da economia como o da construção civil, indústria e comércio. 
Por outro lado, no setor de Tecnologia da Informação (TI) existe 
um déficit de 115 mil vagas de trabalho (REDE GLOBO DE TE-
LEVISÃO, 2012).

Metodologia

 A proposta metodológica desta pesquisa se pauta na ação de 
levantamento bibliográfico, contemplada em corpo conceitual mais 
amplo da pesquisa exploratória, conforme anunciado por Gil (2010). 

 Segundo o autor, existem várias estratégias de pesquisa. Uma 
delas, aqui utilizada, é o Estudo de Caso. “O estudo de caso envolve o 
estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos de maneira que 
se permita o seu amplo e detalhado conhecimento” (GIL, 2010). De tal 
modo, um estudo de caso foi realizado com a base de dados do curso 
de BSI da UFGD. O pré-processamento desses dados foi realizado para a 
carga no data warehouse, por meio do Sistema Gerenciador de Banco 
de Dados (SGBD) MySQL 5.6.21. Logo após, os dados do DW foram proje-
tados para a execução do OLAP com o aplicativo Pentaho BI Server 
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CE-4.8.0 (PENTAHO, 2014) e, depois, os relatórios gráficos produzidos 
foram analisados.

 Os softwares utilizados para os processos de coleta, armazena-
mento, modelagem e consultas analíticas on-line são descritos a seguir:

• Mysql Community Server: utilizado para armazenar os dados 
coletados (MYSQL COMMUNITY SERVER, 2014).

• Mysql Workbench: utilizado para criar o modelo multidimen-
sional (data warehouse), (MYSQL WORKBENCH, 2014).

• Pentaho Open Source Business Intelligence: utilizado para 
executar o OLAP (PENTAHO, 2014).

• Armazém de dados (Data Warehouse) 

 Os bancos de dados tradicionais têm suporte para o processa-
mento de transação on-line (OLTP), que inclui inserções, atualizações e 
exclusões, enquanto também têm suporte para requisitos de consulta 
de informação. Os bancos de dados relacionais tradicionais são otimi-
zados para processar consultas que podem tocar em uma pequena 
parte do banco de dados e transações que lidam com inserções ou 
atualizações no processo de algumas duplas por relação. Assim, eles 
não podem ser otimizados para OLAP, DSS ou mineração de dados. Ao 
contrário, os Data Warehouse (DW) são projetados exatamente para 
dar suporte à extração, processamento e apresentação eficientes para 
fins analíticos e de tomadas de decisão. 

 Em comparação com os bancos de dados transacionais, os DW 
não são voláteis. Isso significa que as informações no DW mudam com 
muito menos frequência e podem ser consideradas não de tempo real 
com atualização periódica. Em sistemas transacionais, as transações são 
a unidade e o agente de mudança no banco de dados. Pelo contrário, 
a informação no DW é muito menos detalhada e atualizada de acordo 
com uma escolha cuidadosa de política de atualização, normalmente 
incremental (ELMASRI; NAVATHE, 2011).

 Outra característica importante no projeto de um DW é a granu-
laridade (nível de detalhamento nos dados). Quanto menos detalhes 
(atributos), mais alto é o nível de granularidade. Por exemplo, a métrica 
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valor_venda poderia ser consultada em um contexto temporal sob 
múltiplas perspectivas diferentes, a partir dos atributos ano, semestre, 
mês, dia, hora, etc. Nos primeiros sistemas operacionais a granularidade 
era tida como certa, pois quando os dados eram atualizados, certa-
mente seria ao mais baixo nível de detalhe, sendo que no ambiente de 
DW, ela não é um pressuposto (INMON, 1997).

Estudo de caso

 Esta seção apresenta o estudo de caso realizado a partir dos 
dados referentes aos históricos acadêmicos dos cursos de BSI e Análise 
de Sistemas (AS) da UFGD. Inicialmente, foram coletados os dados refe-
rentes à aprovação, reprovação, diplomação e evasão dos discentes, 
entre o período de 2006 a 2012 (Seção 3.1). Em seguida, os dados foram 
pré-processados para a carga no DW (Seção 3.2). Depois disso, o OLAP 
foi realizado com o aplicativo Pentaho BI Server CE-4.8.0. Por fim, os 
resultados foram discutidos na Seção 3.3.

Coleta de dados

 Para a coleta de dados, uma solicitação dos históricos acadê-
micos do curso de BSI e AS foi encaminhada à Pró-reitoria de Gradu-
ação (PROGRAD) da UFGD. Essa solicitação foi formalizada por meio 
de uma Comunicação Interna (CI) e os relatórios, indispensáveis para 
a realização desta pesquisa, foram entregues em formato digital (.xls 
e .csv) com os seguintes campos: ano de ingresso, curso, acadêmico 
(nome do acadêmico), sexo, data de nascimento, disciplina (nome da 
disciplina), semestre (primeiro ou segundo), RGA (registro acadêmico), 
nota (nota final na disciplina), falta (quantidade de faltas), resultado 
(aprovado, reprovado por nota, reprovado por falta), tipo estado final 
(indica o estado final do acadêmico: diplomação, transferência, evasão 
ou regularmente matriculado), tem filhos, atividade remunerada, cor/
etnia (branco, pardo, amarelo, indígena, negro) e cidade.

 Os dados dos históricos acadêmicos foram recebidos em uma 
planilha eletrônica com 14.413 registros, referente a 400 acadêmicos 
ingressos entre o período de 2006 a 2012. Os valores de registro dos 
campos “Acadêmico”, “Logradouro” e “Bairro” foram alterados para 
garantir a privacidade da informação.
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Pré-processamento de dados e modelo 
multidimensional

 O Pré-processamento de dados refere-se ao processo de extração 
das informações coletadas a partir de diferentes sistemas, incluindo 
a transformação dos dados sistêmicos em informações de negócios 
e a carga desses dados de origem para o repositório central. Desse 
modo, para a consolidação dos dados transacionais no repositório do 
DW, os históricos acadêmicos foram pré-processados: alguns atributos 
(campos) não foram selecionados para a carga no DW, outros foram 
transformados para melhor análise. Por exemplo, o atributo data_nasci-
mento foi transformado no atributo maior_25 anos para analisar as 
métricas (ex.: diplomados) em apenas duas categorias – acadêmicos 
com mais ou menos de 25 anos.

 O DW utiliza o modelo multidimensional, baseado em tabelas 
fato e dimensão. A Figura 1 mostra o modelo multidimensional criado 
com o aplicativo MySQL Workbench 6.2.32 para executar o OLAP no 
PentahoBI-Server CE-4.8.0.

Figura 1 – Projeto lógico do modelo multidimensional de dados.

Fonte: elaborado pelos autores.

2 O MySQL Workbench também pode ser utilizado para converter o modelo 
multidimensional em script SQL. Então, a partir das instruções SQL é possível criar o 
DW no servidor de banco de dados MySQL.
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Observe que o modelo utiliza seis tabelas dimensão e uma tabela 
fato para armazenar os dados dos históricos acadêmicos. A tabela fato 
contém as métricas ou os fatos que estamos interessados em medir. 
As tabelas dimensão, por sua vez, relacionam-se com a tabela fato e 
contém os atributos da dimensão. Assim, visões analíticas envolvendo 
as métricas media_aproveitamento, numero_evasao, numero_acade-
micos_regulares e numero_ diplomados podem ser resumidas em um 
contexto temporal ou outro nível de detalhe específico, como geografia 
e curso.

 Kimball (1998) informa que para se distinguir quais campos de 
dados serão fatos e quais serão atributos (de dimensão) ao projetar um 
modelo multidimensional, podemos usar a regra: se o dado for numé-
rico e alterar a cada amostragem é fato, se for uma descrição constante 
de um item será um atributo de dimensão. 

Análise e interpretação dos dados

 Esta seção apresenta a análise dinâmica e multidimensional dos 
dados por meio de visões criadas no OLAP Mondrian. Os resultados são 
apresentados a seguir.

Figura 2 – Média de aproveitamento ao longo dos anos.

Fonte: elaborado pelos autores.
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 A Figura 2 apresenta a média de aproveitamento do curso BSI 
entre os anos 2006 e 2012. Após três anos de crescimento (2006, 2007 
e 2008) a média de aproveitamento apresenta uma queda expressiva a 
partir de 2010. São causas prováveis desse declínio, passíveis de investi-
gação: (1) o aumento do número de acadêmicos ingressos no vestibular 
pela Lei das Cotas (Lei nº 12.711, de 29 de agosto de 2012); (2) mudanças 
nas metodologias de ensino e aprendizagem; (3) contratações de novos 
professores; (4) outras causas.

Figura 3 – Número de evasões ao longo dos anos.

 

Fonte: elaborado pelos autores.

 A Figura 3 apresenta o número de evasão ao longo dos anos. Note 
que o ano de 2007 registrou o maior número de evasão. Este número 
tem caído expressivamente ao longo dos anos, sendo o seu menor valor 
registrado em 2012. É razoável supor que uma causa potencial para esse 
fenômeno tem sido o aumento da demanda por profissionais de Tecno-
logia da Informação, conforme discutido anteriormente.
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Figura 4 – Média de aproveitamento por disciplinas.

Fonte: elaborado pelos autores.

 A Figura 4 compara a média de aproveitamento das principais 
disciplinas do curso de BSI. Essas disciplinas fazem parte da grade curri-
cular obrigatória. É possível observar que as menores médias foram 
obtidas pelas disciplinas Algoritmos e Programação (2.9) e Algoritmos 
(3.0). Por outro lado, as disciplinas Linguagem de Programação III (5.9), 
Linguagem de Programação II (5.3), Banco de Dados I (5.3) e Banco de 
Dados II (4.9) obtiveram as maiores médias. As médias das demais disci-
plinas foram: Lógica (4.4), Estrutura de dados I (3.9), Estrutura de dados 
II (4.1), Engenharia de software I (4.2) e Engenharia de software II (3.8).
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Figura 5 – Número de diplomados ao longo dos anos.

Fonte: elaborado pelos autores.

 De modo semelhante à Figura 2, o número de diplomados tem 
diminuído ao longo dos anos, sendo a maior alta registrada em 2007, 
como mostra a Figura 5. Logo, podemos presumir que o número de 
diplomados tem uma relação diretamente proporcional à média de 
aproveitamento, apresentada na Figura 2. Note que ambas as variáveis 
– média de aproveitamento e número de diplomados – tiveram uma 
queda considerável nos últimos anos.
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Figura 6 – Média de aproveitamento por alunos maiores e menores que 
25 anos.

Fonte: elaborado pelos autores.

 A Figura 6 apresenta a média de aproveitamento dos acadêmicos 
distribuídos por idade. Nesta pesquisa foi considerado 25 anos a linha 
de corte para melhor análise das métricas a partir de duas categorias: 
acadêmicos com mais ou menos de 25 anos. Assim, podemos utilizar 
uma métrica (ex.: média de aproveitamento) para comparar os acadê-
micos mais jovens em relação aos veteranos. Esse valor (25) é baseado 
nas corretoras de seguros de automóveis que classificam os valores de 
seguro com base nos históricos de acidentes por idade.

 Observe que a média de aproveitamento dos acadêmicos com 
menos de 25 anos (5,137) é melhor que a média de aproveitamento dos 
acadêmicos com mais de 25 anos (3,117). Isso confronta a tese de que 
acadêmicos veteranos tem melhores médias de aproveitamento (em 
geral). Prováveis causas potenciais para esse comportamento são: (1) 
trabalho, (2) tempo reduzido para o estudo; (2) vida conjugal; (3) filhos, 
(4) outras causas.

 A Figura 7 apresenta a média de aproveitamento distribuída em 
cinco grupos de cor/etnia: Amarelo, Branco, Pardo, Negro e Indígena. 
Essa classificação é importante para verificar o desempenho dos acadê-
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micos a partir da Lei de Cotas. O gráfico mostra que as cores/etnias: 
Indígena e Negro – que possuem reserva de vagas oferecidas pela Lei 
nº 12.711, de 29 de agosto de 2012 – obtiveram as menores médias de 
aproveitamento, com os índices 2,51 e 3,47, respectivamente.

Figura 7 – Média de aproveitamento por cor/etnia.

Fonte: elaborado pelos autores.

 Conforme discutido nesta seção, diversas variáveis (métricas) 
que impactam diretamente na qualidade do curso podem ser calcu-
ladas por meio de visões analíticas criadas no OLAP Mondrian. Como 
exemplo, as métricas: média de aproveitamento, número de evasão e 
número de diplomados foram calculadas ao longo do tempo (de 2006 
a 2012). Ao mesmo modo, a métrica média de aproveitamento foi calcu-
lada em diferentes contextos: por disciplina, por idade e por cor/etnia.

 A partir da análise dinâmica e multidimensional dos dados, as 
causas potenciais dos problemas que afetam o rendimento dos acadê-
micos podem ser identificadas. Da mesma forma, previsões podem ser 
realizadas de maneira consistente. Esse conhecimento gerado deve ser 
transformado em ações factíveis e exequíveis que busquem a melhoria 
da qualidade do curso de modo geral. 
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Considerações finais

 Conforme o estudo, a média de aproveitamento dos acadêmicos 
do curso de BSI é 15,61% superior ao curso de AS. Apesar disso, a média 
de aproveitamento dos acadêmicos do curso de BSI apresenta uma 
queda expressiva a partir de 2010.

 O número de diplomados e o número de evasões no curso de BSI 
tem diminuído consideravelmente a partir de 2007. Isso significa que os 
acadêmicos estão permanecendo mais tempo retidos no curso, o que 
contribui para o aumento na demanda de professores e infraestrutura, 
como salas, livros e laboratórios de informática.

 A Figura 4, por sua vez, apresentou as médias de aproveitamento 
das disciplinas obrigatórias do curso de BSI. É possível observar que 
algumas dessas disciplinas apresentam médias de aproveitamento bem 
abaixo das demais, como Algoritmos e Programação (2.9) e Algoritmos 
(3.0). Certamente, essas disciplinas contribuem diretamente para o alto 
número de evasão e a retenção dos acadêmicos no curso. Programas 
de monitoria com as disciplinas que possuem as piores médias de apro-
veitamento seguramente seria uma boa solução para melhorar o rendi-
mento dos acadêmicos retidos, assim como a média geral do curso.

 Outro dado relevante discutido na Figura 6 mostra que acadê-
micos com idade superior a 25 anos tem média de aproveitamento 
menor que os acadêmicos abaixo dessa faixa etária. Nesse contexto, 
medidas e programas que contribuam para a permanência do discente 
no curso e melhore o seu aproveitamento nas disciplinas poderiam ser 
adotados. Por exemplo, programas como bolsa permanência e PIBIC 
poderiam reforçar os fundamentos conceituais para esse grupo.

 Em relação à média de aproveitamento por cores/etnias, presu-
me-se que a Lei das Cotas deverá contribuir para a redução da média 
de aproveitamento do curso de BSI até 2016. Isso porque a Lei obriga 
as universidades, institutos e centros federais a reservarem para candi-
datos cotistas metade das vagas oferecidas anualmente em seus 
processos seletivos até 30 de agosto de 2016, ou seja, 12,5% do total das 
vagas em 2013, 25% para 2014, 37,5% para 2015, até chegar aos 50% em 
2016. De acordo com a Figura 7, a média de aproveitamento das cores/
etnias com direito a essas vagas é significativamente inferior às demais. 
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Resumo

Este estudo tem o propósito de evidenciar como conceitos, técnicas 
e tecnologias de business intelligence (BI) podem ser utilizados para 
superação de tais óbices, viabilizando o processo de monitoramento de 
programas públicos, inclusive na educação. Para tanto, foi desenvolvida 
proposta de arquitetura e ferramentas analíticas que demonstra a apli-
cação de BI na provisão de informações gerenciais para monitoramento 
de políticas da educação. Utilizando dados de diversas origens, foi desen-
volvido repositório integrado e fluxos automatizados de captura, arma-
zenamento, integração, apresentação de informações sobre a execução 
financeira dos recursos transferidos pela União aos entes federativos. 
A proposta – cujo escopo pode ser ampliado para quaisquer outros 
temas, políticas ou perspectivas de análise (insumos, processos, resul-
tados, impactos, riscos etc.) – demonstrou que é viável implementar 
sistemáticas para provisão contínua de dados que orientem a tomada 
de decisão, com baixo investimento, qualificação de pessoas e ferra-
mentas adequadas. 

Palavras-Chave: Business Intelligence Analytics; Políticas Públicas; 
Monitoramento e Avaliação; Educação.

Introdução

Um dos principais desafios para a gestão de políticas públicas 
consiste em dispor de dados, informações e análises que permitam 
acompanhar o andamento das ações, metas e resultados planejados. 
Ainda se observa limitações quanto à efetiva capacidade de captura, 
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organização, integração, exploração e análise de dados produzidos 
nas agências governamentais. Tais requisitos mostram-se indispensá-
veis para produção sistemática de informações que possam subsidiar 
os processos decisórios, orientando os rumos do investimento público 
e promovendo maior assertividade e eficiência nas escolhas governa-
mentais. 

Este estudo tem o propósito de evidenciar como conceitos, 
técnicas e tecnologias de business intelligence (BI) podem ser utili-
zados para superação de tais óbices, viabilizando o processo de monito-
ramento de programas públicos, inclusive na educação. 

O experimento foi realizado utilizando dados de diversas fontes e 
assuntos afetos à educação para delinear uma proposta de arquitetura 
e ferramentas tecnológicas que poderão ser utilizadas na produção 
contínua de informações para monitoramento de políticas da educação. 

Como resultado, foram desenvolvidos: a) repositório integrado 
de dados, para higienizar e harmonizar as distintas fontes num único 
ambiente; b) fluxos automatizados para processamento das informa-
ções e atualização constante dos dados; c) painéis gerenciais ilustra-
tivos, simulando um cenário típico das organizações em que há neces-
sidade de informação variadas para cada público (gestão estratégica, 
tática, operacional e controle social).

A proposta – cujo escopo pode ser ampliado para quaisquer outros 
temas, políticas ou perspectivas de análise (insumos, processos, resul-
tados, impactos, riscos etc.) – demonstrou que é viável com baixo inves-
timento em tecnologias e qualificação de pessoas implementar siste-
máticas para provisão contínua de dados que orientem a tomada de 
decisão no contexto educacional.

Monitoramento: função essencial na gestão de 
políticas públicas

O monitoramento é função essencial à gestão de políticas públicas. 
Consiste no acompanhamento contínuo da implementação do plane-
jamento para constatar se objetivos e metas estão sendo alcançados, se 
os processos estão sendo realizados conforme esperado, se os insumos 



31Ferramentas e modelagem de dados • 1º Prêmio Nacional de Educação 

Sistemas de informações para monitoramento de políticas 
educacionais: uma proposta metodológica

são suficientes para cumprir a programação, se respostas a riscos estão 
sendo efetivadas, entre outros aspectos. 

Tal atividade é inerente ao processo gerencial – seja no nível estra-
tégico, tático ou operacional – e ao controle social. Com a disciplina de 
busca e análise sistemática de informações no curso da implementação 
dos programas é possível identificar e responder a problemas que, se 
ignorados, poderiam prejudicar o alcance dos objetivos almejados. 
A partir dos outputs do monitoramento, os gestores podem adotar 
medidas corretivas ou preventivas que visem melhorar a operaciona-
lização e os resultados das políticas (VAITSMAN, RODRIGUES; PAES-
-SOUSA, 2006).

Para sua efetivação, devem ser definidos indicadores que contem-
plem elementos-chave para o êxito da ação pública. Segundo Cassio-
lato, Ferreira e Gonzales (2009, p. 24), 

Indicador é uma medida, de ordem quantitativa ou qualitati-
va, dotada de significado particular e utilizada para organizar 
e captar as informações relevantes dos elementos que com-
põem o objeto da observação. É um recurso metodológico que 
informa empiricamente sobre a evolução do aspecto observa-
do.

No processo de monitoramento, os indicadores devem ser atua-
lizados regularmente, para fornecer evidências tempestivas que possi-
bilitem ao gestor efetivar intervenções para correção de rumos, revisão 
de prioridades, realocação de recursos, entre outros. A produção e 
a manutenção dos indicadores podem requerer dados de variadas 
fontes, contemplando diversas perspectivas sobre a política. A entrega 
das informações aos tomadores de decisão pode ser realizada de forma 
simplificada por meio de relatórios, painéis e sistemas de monitora-
mento.

Para que possam sinalizar adequadamente a “saúde” das polí-
ticas, alguns requisitos devem ser observados. Conforme demonstrado 
na Figura 1, além de relevância para a formulação de políticas e consis-
tência teórica, é fundamental que os indicadores possam ser mensurá-
veis; isto é, que haja condições técnicas e operacionais para garantir sua 
contínua manutenção, a custos viáveis, observando as especificações e 
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tempestividade requerida. Sem esse elemento, os indicadores podem 
ficar apenas “no papel”, tornando-se ineficazes ao propósito avaliativo.

Figura 1 – Requisitos para construção de indicadores.

Fonte: Brasil (2010), adaptado de OCDE (2002 apud MAGALHÃES, 2004).

Em que pese a essencialidade das práticas avaliativas na gestão 
das políticas, diversos obstáculos se interpõem para sua efetivação. 
Além dos fatores culturais que perpassam o ambiente burocrático 
público, conforme destaca Cardoso (2015), há desafios de ordem opera-
cional que dificultam a produção e disseminação de informações.

Esses elementos contribuem para prevalência em algumas orga-
nizações do cenário apontado por Januzzi, em 2009, de que:

não é tão comum encontrar, nos gabinetes e nos escritórios 
dos gestores e técnicos do setor público, especialmente em ní-
vel estadual e nos grandes municípios, sistemas de monitora-
mento que permitam acompanhar, por meio de um conjunto 
consistente e atualizado de indicadores, a ação governamen-
tal, da alocação do gasto público ao impacto junto aos públicos 
beneficiários. (JANUZZI, 2009. p. 106)

Conforme pontuam Ramos e Schabbach (2012), alguns dos obstá-
culos às atividades avaliativas nas políticas públicas são: a) indisponibili-
dade de dados ou, quando existentes, suas limitações e irregularidades; 
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b) carência de sistemas de informações, com acessibilidade garantida 
para atender às peculiaridades a serem avaliadas e para tornar factível 
o processo; e c) necessidade de fortalecer e aprimorar sistemas de infor-
mações gerenciais existentes para possibilitar a construção de indica-
dores de desempenho.

Tais constatações são reforçadas por Cardoso (2015) ao discorrer 
sobre os requisitos tecnopolíticos para monitoramento estratégico 
de políticas públicas. Segundo o autor, um dos requisitos essenciais 
para a monitoria contínua é a construção de sistemas de informação 
adequados que forneçam informações precisas e estruturadas aos 
analistas e tomadores de decisão.

Cintrão e Bizelli (2020) reforçam o impacto dessas limitações ao 
processo de abertura de dados para controle social:

Há necessidade de um esforço modernizante capaz de alterar 
antigas práticas arraigadas na cultura dos órgãos públicos 
relacionadas à manutenção de cadastros desatualizados, 
procedimentos de coleta que não garantem a integridade e 
autenticidade do dado, ausência de rotinas de atualização, 
sistemas informatizados fechados, bases de dados 
fragmentadas, entre outras, que resultam na indisponibilidade 
de informação qualificada para uso no planejamento da ação 
governamental e no monitoramento e avaliação de políticas 
públicas, tornando o dado disponível impróprio para fins de 
constituição de uma arquitetura de dados abertos e não útil 
para informar a sociedade. 

Nesse sentido, torna-se evidente a necessidade de as organi-
zações públicas se instrumentalizarem e reforçarem competências 
analíticas essenciais à provisão de dados para tomada de decisão. Isto 
é essencial particularmente na gestão de políticas educacionais, visto 
que estas envolvem expressivo quantitativo de agentes, beneficiários 
e recursos. Além disso, envolve área basilar para o desenvolvimento 
econômico e social do país a curto, médio e longo prazo.

A incorporação das práticas de monitoramento e avaliação (M&A) 
no dia a dia das instituições governamentais requer apropriação de 
conceitos, técnicas e ferramentas que contemplem não apenas o 
conteúdo singular da política, como também definições e métodos 
multidisciplinares dos campos da computação aplicada, estatística e 
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gestão pública. O conceito de business intelligence – ou, por que não 
dizer, government intelligence – se enquadra nesse espectro.

Business Intelligence: definições fundamentais e 
aplicabilidade na gestão pública

O conceito de Business Intelligence (BI) envolve um conjunto de 
definições, técnicas e tecnologias voltadas à produção sistemática de 
informações gerenciais. Fornece recursos metodológicos e ferramentas 
para que as organizações possam estabelecer processos contínuos 
de extração, transformação, armazenamento e análise de dados para 
suporte à tomada de decisão (WATSON, 2009; CAMARGO-VEGA et. al., 
2016).

Conforme ilustrado na Figura 2, o conceito pode ser representado 
pela estruturação de uma arquitetura com componentes de processo, 
pessoas e tecnologias, que vão desde a extração de dados em suas 
fontes, organização, modelagem, armazenamento e disponibilização 
de acesso às informações para uso pelos usuários finais. Por meio desse 
arranjo, é possível estabelecer fluxos regulares para processamento e 
disseminação das informações a seus destinatários.

Figura 2 – Componentes de Business Intelligence.
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Mais sedimentado em organizações privadas, o campo é ainda 
pouco explorado no setor público. Ao realizarem levantamento sobre 
produção bibliográfica relacionada às aplicações de BI no contexto 
governamental entre 2004 e 2015, Oliveira et al. (2018) concluem que 
há certa lacuna de estudos dedicados ao tema. Apesar disso, as expe-
riências levantadas sinalizam a aplicação de BI em diversos setores da 
Administração Pública (como auditoria, finanças, educação, saúde, 
segurança, saneamento e transportes) das três esferas de governo.

Nessas experiências, são destacados os benefícios do uso das 
ferramentas e técnicas de BI na gestão pública. Segundo os autores, foi 
possível verificar ganhos no processo gerencial, uma vez que os gestores 
passaram a contar com informações tempestivas, integradas de dife-
rentes fontes de dados, fornecendo análise mais crítica das informações 
geradas. Reforçam que há factibilidade de aplicação dos recursos de BI 
em qualquer esfera governamental, de forma a auxiliar as instituições 
no incremento da eficiência e melhora de suas práticas de gestão.

Apesar dos benefícios sinalizados, as análises destacaram que os 
esforços para uso sistemático de dados no contexto de gestão governa-
mental devem contemplar não apenas a implantação de tecnologias, 
mas a sensibilização de gestores e técnicos para efetivo uso das ferra-
mentas no monitoramento das ações. 

Componentes do BI

a) Fonte dos dados

Os dados constituem ingredientes fundamentais para o processo 
analítico. Diversas fontes de dados podem ser utilizadas para produção 
de informações gerenciais. Desde bases de dados de sistemas internos 
(com dados orçamentários, financeiros, contábeis, de pessoal etc.) até 
registros em planilhas de Excel, arquivos CSV, Word e PDF podem conter 
informações relevantes para orientar a tomada de decisão 

Além de fontes internas, podem ser considerados conjuntos de 
dados de outras organizações, governos, portais de transparência e 
institutos de pesquisa, independentemente do formato. Em todos os 
casos, há necessidade de conhecer as características das fontes, estru-
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tura, acessibilidade, qualidade entre outros elementos necessários à 
adequada provisão de informações a seu público (KIMBALL, 2002).

b) Extract, Transform and Load (ETL)

O processo de Extração, Transformação e Carga de dados (ETC) – 
ou, em sua expressão mais conhecida do inglês, Extract, Transform and 
Load (ETL) – envolve: a) capturar os dados da origem e replicá-los em 
uma área de Stagging (extração); b) realizar tarefas de limpeza, padroni-
zação, adaptação e modelagem dos dados para adequá-los às necessi-
dades de seu público (transformação); e c) armazenar os dados “limpos” 
em ambiente específico denominado Data Warehouse (KIMBALL, 
2002).

A área de stagging é um ambiente para armazenamento de dados 
brutos extraídos de suas fontes (KIMBALL, 2002). Ou seja, se parte dos 
dados originários estão em arquivos Excel e outra parte vem de algum 
banco de dados de sistema, ambos são “copiados” para o repositório 
de stagging, preservando os registros originais em suas fontes. Além 
de oferecer mais segurança, o arranjo facilita o processo posterior de 
transformação, uma vez que todos os dados passam a compartilhar de 
um mesmo formato de codificação.

O processo de transformação envolve tarefas de correção de 
erros ortográficos, eliminação de redundâncias, ajustes de nomen-
clatura, padronização de registros e semântica, tratamento de casos 
nulos e duplicidades, geração de novas variáveis, entre outras (CAMAR-
GO-VEGA et al., 2016). Nesta fase, são realizadas ainda operações para 
integrar os conjuntos de informação. Isto é, os dados são modelados e 
combinados com outras bases, por meio de relacionamentos que enri-
quecerão os processos posteriores de análise. 

Todas as etapas do processo podem ser realizadas de forma sistê-
mica, utilizando ferramentas de gestão de bancos de dados – como SQL 
Server, Oracle, MySQL, PostgreSQL, Acess etc. – e aplicações especiali-
zadas em ETL como IBM Information Server Data Stage, Oracle Data 
Integrator, Informatica Power Center, Microsoft Integration Services e 
Pentaho Data Integrator. Essas ferramentas fornecem interfaces visuais 
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intuitivas que, por vezes, dispensam codificação ou scripts. Além disso, 
possibilitam que todo o processo seja executado de forma automática, 
periodicamente, sem a necessidade de replicação manual das etapas. 

O processo de ETL se encerra quando os dados processados são 
carregados no Data Warehouse (DW), ou seja, num repositório de dados 
“limpos” em condições de serem utilizados para geração de relatórios, 
dashboards e análises para os destinatários.

c) Data Warehouse, Data Mart e Cubos OLAP

Segundo Humphries et al. (2002), o Data Warehouse pode ser 
definido como uma coleção de bases de dados integradas, organizadas 
por temas e desenhado para facilitar o acesso às informações necessá-
rias para tomada de decisão. Esse repositório pode ser organizado em 
diversos DataMart, que são subconjuntos de dados relacionados a um 
tema específico. 

Os cubos OLAP (On-Line Analytical Processing), por sua vez, são 
estruturas de dados contidas em um DataMart que viabiliza análise 
de dados com alta performance e velocidade. Os cubos organizam 
os dados de forma a apresentar e sumarizar grandes quantidades de 
valores, oferecendo condições otimizadas para pesquisas e interação 
com os dados, de forma flexível e quase instantânea (ANZANELLO, 
2007). A Figura 3 ilustra essas definições.

Figura 3 – Estrutura de Data Warehouse.
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Com essas estruturas, é possível conectar ferramentas especí-
ficas e realizar operações de análise diversas como cálculos acumu-
lados, segmentação, rotação, derivações, entre outras. Assim, os 
analistas podem explorar os dados de forma autônoma para obtenção 
de respostas / insights úteis ao negócio. 

Os cubos são constituídos basicamente de dimensões e métricas 
que consolidam os registros dos fatos que se deseja analisar. Dimen-
sões são os atributos “não numéricos” pelos quais se deseja analisar 
as métricas, permitindo filtrar, agrupar e rotular os dados. São cate-
gorias como UF, região, país, data, órgão/entidade, faixa etária, nome 
do programa, entre outras. As métricas são os valores numéricos que 
se deseja acompanhar, segmentar, dividir, agregar e analisar (ANZA-
NELLO, 2007). Nessas estruturas de dados, todas as métricas já ficam 
calculadas e segmentadas de acordo com cada grupo de dimensões. 
Assim, a recuperação e o uso das informações tornam-se mais ágeis. 

Para construção dos cubos é necessário modelar os dados origi-
nais, isto é, reestruturá-los para que passem a compor tabelas de fatos 
e tabelas de dimensões. Essa reestruturação é realizada no processo de 
ETL e tem como meta a produção de um Modelo Dimensional.

d) Modelo Dimensional

O modelo dimensional é uma forma de organização dos dados 
que favorece sua organização, preservação, pesquisa e análise. Quando 
se lida com variados conjuntos de dados – algo comum no monitora-
mento e avaliação de políticas – tal arranjo viabiliza padronizar, conso-
lidar e harmonizar as informações.

O modelo define que os dados devem ser segmentados em dois 
tipos de tabelas: tabelas de fatos e tabelas de dimensão. A estrutura 
básica de tabelas de dimensão deve conter: a) uma coluna para regis-
trar o identificador exclusivo de cada registro (denominada de chave 
primária); e b) colunas com os demais registros que caracterizam aquela 
dimensão. A chave exclusiva é necessária para possibilitar posterior rela-
cionamento com outras tabelas e evitar duplicidades de informação. 
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A Figura 4 exemplifica uma tabela de dimensão para organização de 
dados de unidades da Federação.

Figura 4 – Exemplo de tabela de dimensão.

Fonte: elaborado pelo autor.

 A estrutura da tabela de fatos, por sua vez, é constituída de: a) uma 
coluna com identificador único para cada registro (chave primária); b) 
colunas com as correspondentes chaves de cada dimensão – para possi-
bilitar conexão com as tabelas dimensões; e c) colunas com as métricas 
que se deseja analisar, conforme exemplificado na Figura 5.

Figura 5 – Exemplo de tabela de dimensão.

Fonte: elaborado pelo autor.

 A conexão entre a tabela de fatos e as tabelas de dimensões se dá 
por meio da criação de relacionamentos entre as tabelas. Dessa forma, 
é produzido um modelo em que quaisquer das variáveis existentes 
podem se relacionar entre si, conforme ilustrado na Figura 6. 



40Ferramentas e modelagem de dados • 1º Prêmio Nacional de Educação 

Sistemas de informações para monitoramento de políticas 
educacionais: uma proposta metodológica

Figura 6 – Exemplo de modelo dimensional.

Fonte: elaborado pelo autor.

Na prática, isso possibilita que os analistas finais analisem as 
métricas sobre diversas perspectivas, considerando quaisquer das variá-
veis que integram o modelo. Ao se conectar ao cubo com ferramentas 
analíticas de BI, os analistas podem visualizar e explorar os dados, apli-
cando múltiplos filtros, pesquisas e cruzamentos, conforme seu inte-
resse ou necessidade de informação. 

 e) Visualização dos Dados

Nesta camada, os dados são disponibilizados a seus destinatá-
rios para que possam visualizar, explorar, analisar e produzir informa-
ções gerenciais úteis à tomada de decisão. Tal acesso é obtido por meio 
de ferramentas analíticas de BI, que oferecem experiência intuitiva de 
navegação e pesquisa. Nelas é possível produzir e visualizar gráficos 
e dashboards, analisar cenários, gerar relatórios ad-hoc, descobrir 
tendências e fatos relevantes numa interface de navegação coesa e 
harmônica (SCHIO, 2006).
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Existem diversas ferramentas para esse propósito, sendo que as 
atuais líderes de mercado são Microsoft Power BI, Qlik Sense e Tableau, 
conforme estudos da consultoria Gartner Group divulgados anual-
mente. Essas ferramentas – também denominadas como ferramentas 
de “self service BI” – tem viabilizado experiência de análise cada vez 
mais autônoma e intuitiva. Projetadas para usuários não especialistas 
em computação ou estatística, possibilitam realizar análises de forma 
mais facilitada, reduzindo ou eliminando a necessidade de codificação 
ou linguagem de programação. Além disso, viabilizam aos analistas a 
inclusão de outras fontes de dados, além das disponíveis pela organi-
zação em um Data Warehouse (ABELLÓ et al., 2013). 

Com as inevitáveis limitações que as áreas especializadas em TI 
possuem – frente ao vasto conjunto de necessidades das áreas nego-
ciais – a escolha por ferramentas dessa natureza (apelidadas de “low 
code”) vêm se popularizando nos últimos anos. Com elas, os próprios 
analistas de negócio, com o devido treinamento, ganham autonomia 
para desenvolverem suas soluções e análises.

Como observado, as técnicas e ferramentas de BI fornecem o instru-
mental necessário para viabilizar a geração sistemática de informações 
para gestão de políticas públicas. Independentemente da etapa no 
ciclo de gestão das políticas (agenda, planejamento, implementação, 
monitoramento, avaliação), do tipo de indicador (insumos, processos, 
resultados, impacto), da perspectiva de análise (riscos, economicidade, 
eficácia, eficiência, equidade, sustentabilidade, etc.), do objeto da polí-
tica a ser acompanhada (alfabetização, alimentação, livro didático, 
infraestrutura, aprendizado etc.), dos agentes envolvidos no controle 
(gestores estratégico, tático, operacional, controle social) o uso dessas 
ferramentas pode ser determinante para viabilidade e sustentabilidade 
operacional do processo.

Metodologia

Com o objetivo de desenvolver sistema de informações para apoiar 
o monitoramento de políticas educacionais, foram aplicados conceitos, 
técnicas e tecnologias de business intelligence para: a) desenho de uma 
arquitetura tecnológica e organizacional que possa dar sustentação ao 
processo; b) desenvolvimento de repositórios, fluxos de dados e protó-
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tipos de painéis gerenciais para demonstrar a factibilidade da proposta. 
Na sequência, estão descritas as opções metodológicas para esse fim.

Na arquitetura da solução, foi definido arranjo que considera o 
processo tradicional de BI; isto é, que efetive as fases de stagging e 
data warehousing para, então, disponibilizar informações às áreas/
equipes destinatárias. No entanto, foi prevista a possibilidade de que 
as áreas negociais pudessem conectar outras fontes de dados e cons-
truir análises específicas utilizando ferramentas de self service BI. Dessa 
forma, não precisariam ficar limitadas apenas às capacidades opera-
tivas do time de desenvolvimento e manutenção do DW.

Na proposta, os dados que devem ser priorizados para integrar o 
Data Warehouse são aqueles mais estruturantes, estáveis e transver-
sais para a gestão das políticas na educação. Esses dados, geralmente, 
estão associados a demandas recorrentes de informação e elementos 
estratégicos para as organizações, ultrapassando fronteiras de governos 
ou de preferências político-partidárias.

Essa opção baseia-se no fato de que a construção e manutenção 
de DW requer skills mais especializados e maior tempo operacional. 
Possíveis candidatos ao DW são: informações de perfil dos atores educa-
cionais (entes federados, escolas, professores, alunos etc.), financia-
mento da educação (orçamento, finanças, repasses, saldos etc.), obje-
tivos e metas (planos nacionais, estaduais e municipais de educação, 
planos plurianuais etc.), programas e ações (atividades, cronogramas, 
execução, prestação de contas etc.), resultados educacionais (índices 
de aprendizado, frequência, evasão etc.), entre outros.

Para os demais dados – ou seja, aqueles que possuem ciclo de 
vida mais curto, são restritos a poucas áreas ou visam atender apenas 
necessidades ad hocs – a proposta sugere que estes sejam capturados, 
processados e analisados diretamente pelas áreas negociais, sem a 
necessidade de “fluírem” obrigatoriamente por meio do DW. 

Ao desenvolver habilidades básicas em análise de dados e na 
operação de ferramentas self service BI – que possuem baixa curva de 
aprendizado –, as áreas gestoras das políticas educacionais podem dispor 
de informações gerenciais sistemáticas para orientar os processos de 
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planejamento, implementação, monitoramento e avaliação. Na Figura 
7, segue ilustração da solução proposta.

Figura 7 – Arquitetura do Sistema de Informações.

Fonte: elaborado pelo autor.

Conforme ilustrado na figura, o modelo prevê três principais 
grupos de atores para sustentação do processo. As equipes de BI 
seriam responsáveis pelo desenvolvimento e manutenção dos fluxos 
de dados para o DW, bem como pela gestão do repositório e disponibi-
lização de informações às áreas negociais. Nesse time, são necessárias 
competências nas áreas de extração, armazenamento e modelagem de 
dados, Linguagem SQL e, ao menos, em uma ferramenta de ETL e self-
-service BI. A depender do tamanho da organização, é recomendado 
contar com equipes descentralizadas para cada Secretaria/Diretoria. 
Assim, podem se especializar no assunto de cada unidade e prover 
informações com maior celeridade e qualidade. Modelos de gestão da 
informação que centralizam processos analíticos apenas no setor de TI 
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tendem a ser incapazes de atender às múltiplas necessidades que as 
áreas de negócio possuem.

As equipes negociais são os gestores e técnicos envolvidos com 
a formulação, implementação e controle das políticas públicas. Além 
do conhecimento específico de suas áreas, essas equipes precisam 
desenvolver capacidades fundamentais em análise de dados (data 
literacy) e, ao menos, em alguma ferramenta de self service BI. Dessa 
forma, estarão aptas a realizar suas atividades orientadas por dados, de 
maneira cada vez mais autônoma e ágil. Em situações mais complexas 
e emergenciais, podem contar com suporte avançando das equipes de 
BI.

A sociedade, por sua vez, poderia usufruir de informações qualifi-
cadas e atualizadas sobre a gestão das políticas, por meio de dashboards 
públicos em sites e portais governamentais. Tal recurso seria útil para 
garantir o cumprimento das disposições da Lei de Acesso à Informação 
– LAI (Lei n° 12.527, de 18 de novembro de 2011), visto que muitos órgãos 
públicos não mantêm seus dados atualizados nos portais de dados 
abertos. 

Além da LAI, a recente Lei de Governo Digital (Lei nº 14.129, de 
29 de março de 2021) estabelece que todo órgão deve fornecer acesso 
às suas bases de dados à sociedade civil. Na arquitetura proposta, os 
órgãos poderiam fornecer conexão direta aos data marts que contêm 
dados públicos por meio de interfaces de comunicação de sistemas 
(Application Programming Interface – API). Para esse fim, podem ser 
utilizadas ferramentas como a Plataforma Olinda, ou frameworks para 
desenvolvimento de APIs como Laravel, Slim ou Fastapi.

Por fim, para design dessa arquitetura optou-se pela escolha de 
ferramentas tecnológicas open source – isto é, sem custos de licen-
ciamento –, ou ferramentas proprietárias que dispunham de versão 
gratuita, mas cujas funcionalidades fossem suficientes para demons-
tração do processo sem expiração de prazo. No Quadro 1, estão discri-
minadas as ferramentas selecionadas. 
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Quadro 1 – Ferramentas Selecionadas para Arquitetura do Sistema de 
Informações.

Prototipação do sistema de informações

Para prototipação do sistema partiu-se de um cenário hipotético 
de organização gestora de políticas educacionais que possui diferentes 
atores envolvidos na gestão dos programas. Cada ator representa um 
público que possui diferentes necessidades de informação. Para fins 
demonstrativos, selecionamos como organização gestora o Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE)1 e como “personas”2 
as entidades descritas no Quadro 2. 

1  A escolha considerou que grande parte dos programas federais de educação 
básica são geridos pela Autarquia. 

2  Personas são personagens fictícios criados para representar os diferentes 
tipos de usuários dentro de um alvo demográfico, atitude e/ou comportamento. 
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Quadro 2 – Público-alvo hipotético e necessidades de informações.

Desenvolvimento dos Repositórios de Dados 
(Stage e DW)

Na construção dos repositórios de dados foram utilizadas bases 
de dados reais sobre repasses e saldos de programas federais da 
educação – obtidas junto ao FNDE – e fontes externas com dados contex-
tuais fornecidos pelo IBGE e Bacen. Nesse exercício, tais conjuntos se 
enquadraram no critério de dados “estruturantes/estáveis/transversais”; 
portanto, priorizados para serem tratados e armazenados no DW. 

Além dessas fontes, foram utilizados dados reais sobre aplicação 
de recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) na 
agricultura familiar e sobre a produção econômica deste setor. Por fim, 
foram incluídos conjuntos de dados emulados sobre gestão de riscos 
da Alimentação Escolar3. 

3  Base de dados extraída de material desenvolvido pelo Tribunal de Contas do 
Estado do Mato Grosso (TCE/MT) em parceria com a Controladoria Geral da União 
(CGU). Nele foi realizado, para fins didáticos, mapeamento e avaliação de riscos na 
gestão do serviço de Alimentação Escolar. Em consulta aos repositórios de dados 
públicos do FNDE e MEC não foram localizados dados reais sobre esse aspecto.
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A opção de incluir dados de diversas fontes, formatos e temas 
visa demonstrar um cenário típico de integração de informações que 
contemple variados elementos em um mesmo ambiente analítico. No 
Quadro 3, segue descrição resumida das fontes utilizadas.

Quadro 3 ˙ Fontes de Dados Utilizadas.

A Figura 8 representa o modelo dimensional desenvolvido para 
integração dos dados e armazenamento do Data Warehouse. Nota-se 
que todos os elementos estão devidamente integrados, o que foi deter-
minante para a produção de alguns indicadores como o percentual de 
uso dos recursos por cada entidade em nível de conta bancária. 



48Ferramentas e modelagem de dados • 1º Prêmio Nacional de Educação 

Sistemas de informações para monitoramento de políticas 
educacionais: uma proposta metodológica

Figura 8 – Modelo Dimensional de Dados para o Data WareHouse.

Fonte: elaborado pelo autor.

 O elemento central do modelo (tabela de fatos) reúne as métricas 
relacionadas à execução financeira dos programas (valores monetá-
rios dos repasses e saldos), bem como as “chaves” para conexão com as 
dimensões de análise. Nas notas metodológicas que integram os protó-
tipos de cada painel estão descritas as tabelas de fatos e as dimensões 
construídas com suas respectivas variáveis.

Todo processo de higienização e harmonização de dados foi reali-
zado utilizando a linguagem SQL, o que possibilitou ganhos de perfor-
mance e maior facilidade de replicação / implantação. Com o grande 
quantitativo de registros (na ordem de centenas de milhões), a alter-
nativa mostrou-se satisfatória, pois o tempo total de carga dos dados 
foi relativamente curto. Como o processo de recarga pode ser automa-
tizado e executado de forma agendada, os benefícios econômicos são 
expressivos se comparado com um processo de trabalho manual de 
trabalho.

Desenvolvimento dos Fluxos Automatizados

Para que os gestores e técnicos das áreas de políticas públicas 
possam dispor de informações atualizadas, é necessário desenvolver 
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fluxos periódicos e sistemáticos de execução desse processo. Sendo 
assim, novas consultas deverão ser feitas periodicamente às bases de 
dados originais, bem como o reprocessamento das higienizações, trans-
formações e modelagens, para disponibilizar aos destinatários informa-
ções atualizadas.

Nesse projeto, utilizando a ferramenta Pentaho Data Integration, 
foram construídos fluxos que podem ser executados de forma agen-
dada e automatizada para “orquestrar” todo o processo. A Figura 9 
ilustra um dos fluxos em execução para carga de dados no repositório.

Figura 9 – Exemplo de Fluxo de Dados para Carga Automática nos 
Repositórios.

Fonte: elaborado pelo autor.

Além de reduzir a necessidade de recursos humanos, o processo 
possibilita a carga de grandes conjuntos de informações, que seriam 
impraticáveis utilizando, por exemplo, o Excel. Para carga de dados de 
stagging, com 192 milhões de registros de um dos conjuntos de dados, 
o tempo consumido aproximado foi de dez minutos sem intercorrên-
cias.

Desenvolvimento dos Painéis Gerenciais

Para construção dos protótipos de painéis, primeiramente, foram 
realizadas análises exploratórias dos dados, de forma a extrair possíveis 
informações de interesse para cada ‘persona’. Haja vista a inviabilidade 
temporal para levantar requisitos junto aos gestores “reais”, e o fato de 
que a produção e o cálculo de indicadores estão condicionados às possi-
bilidades que os dados fornecem, optou-se por realizar processo indu-
tivo para confecção destes. Nas notas metodológicas de cada painel, 
constam as definições técnicas dos indicadores produzidos.

Na sequência, foram produzidas páginas interativas com gráficos, 
cartões, tabelas e filtros formando visões específicas para cada público. 
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Ao final, foram produzidos quatro painéis consumindo do mesmo repo-
sitório de dados (DW). Um deles foi projetado especificamente para 
informações sobre alimentação escolar, o qual consumiu, além do DW, 
dados relacionados à aplicação dos recursos na agricultura familiar e 
sobre riscos afetos ao programa. 

Nas Figuras 10 a 12, seguem visões ilustrativas de alguns dos 
protótipos de painéis produzidos4. Destaque-se que as imagens são 
meramente ilustrativas, tendo em vista que não foram validadas, junto 
às áreas gestoras, as regras de negócios e aspectos metodológicos dos 
indicadores considerados no projeto. Para propósito deste trabalho, 
porém, os protótipos foram suficientes para demonstrar a viabilidade 
de captura sistemática de informações com base em técnicas de BI.

Figura 10 – Ilustração do Protótipo de Painel – Visão Estratégica 
(Presidência).

 

Fonte: elaborado pelo autor.

4  Para efeito de demonstração, foram aplicados filtros para recorte de informa-
ções sobre ufs, programas e períodos específicos nas imagens ilustradas, de forma 
que não devem ser consideradas como retrato do mês de publicação desse estudo.
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Figura 11 – Ilustração de Protótipo de Painel – Visão Tática (Diretoria).

Fonte: elaborado pelo autor.

Figura 12 – Ilustração de Protótipo de Painel – Visão Sociedade 
“Alimentação Escolar”.

Fonte: elaborado pelo autor.
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Análise Exploratória
Ao realizar análise exploratória para identificar possíveis evidên-

cias úteis ao processo decisório, foi possível verificar elementos rele-
vantes. Por meio da utilização do painel, notou-se a prevalência de 
expressivos montantes de recursos em aplicação pelos entes federa-
tivos/entidades beneficiárias. Uma espécie de ‘colchão’ de recursos da 
ordem de bilhões se propaga por meses e anos, o que pode sinalizar a 
necessidade de apurar junto aos entes federados possíveis dificuldades 
quanto ao uso das verbas. 

Mesmo programas e ações já extintos apresentaram saldos 
disponíveis nas contas das entidades. Tal evidência pode auxiliar na 
revisão das ações programáticas e ou na identificação de modelos que 
promovam melhor alocação e execução dos recursos liberados.

Ao analisar dados sobre a aplicação de recursos da alimentação 
escolar na aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar, foi 
possível observar, mediante análise de dispersão confrontando dados 
do FNDE com informações do Censo Agropecuário do país, que há 
desafios na observância do preceito legal que define aplicação obriga-
tória de 30% das verbas para esse mercado. Mesmo em municípios com 
ampla participação da agricultura familiar na economia local, foram 
identificadas situações em que os municípios aplicavam valores irrisó-
rios em favor dos pequenos agricultores.

Esse esforço analítico foi meramente ilustrativo quanto às possibi-
lidades existentes. Diversas outras análises e estudos podem ser reali-
zados com os dados disponíveis. E tais podem ser mais bem aprofun-
dadas pelos próprios especialistas que atuam nas respectivas políticas 
públicas.

Considerações finais

A provisão sistemática de dados para tomada de decisão é neces-
sidade crucial para a gestão de políticas públicas. No contexto da 
educação, tal desafio é particularmente expressivo considerando o 
amplo quantitativo de recursos, agentes, entidades e beneficiários 
envolvidos. 
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A incorporação de práticas de monitoramento e avaliação (M&A) 
no dia a dia das agências governamentais requer adoção de conceitos, 
métodos e técnicas computacionais que viabilizem a operacionali-
zação do processo em larga escala. O conceito de business intelligence 
fornece o instrumental necessário ao prover ferramentas cada vez mais 
acessíveis e intuitivas para extração, transformação, armazenamento, 
apresentação e análise sistemática de dados.

Com base nesses recursos, foi possível arquitetar e prototipar um 
sistema de informação para monitoramento de políticas educacio-
nais, por meio da coleta e integração de dados de diversas naturezas e 
fontes. Isto proveu fluxos automatizados de processamento e disponibi-
lização dos dados. Dessa forma, tornou-se evidente que a viabilidade de 
processos contínuos para provisão de informações e monitoramento 
das políticas fornecem visões gerenciais específicas para variados 
públicos e tomadores de decisão.
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Resumo

Este artigo apresenta a experiência do Observatório da Educação 
(OE) e a sistematização de diferentes bases de dados públicos por meio 
da inteligência de dados. Destaca-se a importância do OE e sua articu-
lação com o PAR/FNDE, cuja finalidade é captar, organizar e divulgar os 
dados educacionais da região do Médio Paraíba do Sul Fluminense, de 
forma a permitir a socialização da informação e o uso dos dados para 
melhoria da gestão educacional. Utiliza-se como abordagem técnica 
o business intelligence, cuja ênfase está na transformação de dados 
em informações úteis para auxiliar no processo de tomada de decisão. 
O trabalho interativo do OE com as Instituições de Ensino Superior 
da região se fez notório, repercutindo na excelência dos resultados. O 
percurso metodológico oferece a descrição dos passos tomados: estru-
turação, operação, divulgação. Como resultado, apresenta-se o detalha-
mento dos Blocos Temáticos que constituem o Painel de Indicadores, 
oferecendo aos gestores uma riqueza de oportunidades de uso para as 
tomadas de decisão no dia a dia de trabalho, inclusive sobre a COVID-19 
(bloco 1). O estudo destacou a importância do trabalho do OE e a preo-
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cupação de oferecer aos gestores educacionais melhores condições 
para a tomada de decisão e consequentemente para uma educação de 
qualidade na região.

Palavras-Chave: Observatório da Educação; Gestão Educacional; Inte-
ligência de Dados; Indicadores de Resultados; Articulação com PAR/
FNDE.

Introdução

A qualidade da educação ofertada tem papel central na melhoria 
das condições de vida, no desenvolvimento tecnológico e científico, 
tendo repercussão no âmbito econômico, social e cultural (DELORS, 
2005; IMBERNÓN, 2000). No Brasil, a Constituição Federal, em seu artigo 
205 (BRASIL, 1988), estabelece que a educação é direito de todos e dever 
do Estado e da família e será promovida e incentivada com a colabo-
ração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu 
preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

Fundamentados neste princípio e na responsabilidade de todos 
os setores da sociedade na garantia do direito à educação de qualidade, 
é constituída a iniciativa do Líder Vale. Trata-se do “Programa Líder – 
Liderança para o Desenvolvimento Regional” do Sebrae, que vem sendo 
desenvolvido em 17 regiões de 12 estados brasileiros. Para tanto, foi criada 
a metodologia Liderança para o Desenvolvimento Regional (LIDER). 
Diz respeito a uma metodologia de mobilização, coesão, qualificação 
e integração de lideranças com o objetivo de promover a criação de 
um ambiente favorável aos negócios para o desenvolvimento regional 
sustentável, fomentando, assim, o empreendedorismo, alinhado às 
estratégias e políticas públicas (ADR-LIDER-VALE-2030, 2020, p. 8). 

A região do Médio Paraíba do Sul (RMPS) foi a primeira do estado 
do Rio de Janeiro a iniciar o programa com a participação de 12 muni-
cípios: Valença, Vassouras, Barra do Piraí, Piraí, Rio Claro, Pinheiral, Volta 
Redonda, Barra Mansa, Quatis, Porto Real, Resende e Itatiaia. O objetivo 
do programa LIDER é unir as lideranças de um determinado território 
para discutir e planejar a região a longo prazo, promovendo a qualifi-
cação dessas pessoas para a criação, formulação e implantação de um 
programa de desenvolvimento regional e seus mecanismos de susten-
tação.
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O Projeto Líder Vale na região do Médio Paraíba iniciou em 
outubro de 2017, quando foi elaborado um Plano Estratégico de Desen-
volvimento Econômico e Social a ser implantado até 2030 nos 12 muni-
cípios já citados. Foi estruturado por um grupo de cerca de 50 líderes, 
entre empresários, representantes do Poder Público, do terceiro setor e 
de cinco Instituições de Ensino Superior, e conta hoje com 107 membros 
efetivos engajados em trabalhar em prol de um futuro melhor para a 
região. Este projeto é composto por diferentes vertentes, dentre eles o 
Eixo Educação, que tem trabalhado em diversos contextos e processos, 
abrangendo desde estratégias de formação de professores até o mapea-
mento e acompanhamento dos resultados da educação na Região do 
Médio Paraíba.

Em um diagnóstico preliminar, a equipe do Eixo Educação iden-
tificou a área de gestão educacional como central no processo de 
melhoria da educação. Pontuou-se que um dos desafios da gestão é o 
processo de tomada de decisão, principalmente pelo grande volume de 
dados disponíveis e que devem ser sistematizados para melhor refina-
mento das ações.

Tendo como base os princípios e legislações que garantem a 
transparência no Brasil, os dados coletados pelo Ministério da Educação 
acerca de todas as etapas de ensino são disponibilizados por meio do 
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 
(Inep) e por outras fontes. No entanto, tais bancos de dados são extensos 
e requerem conhecimento técnico para a extração e análise, o que 
dificulta a democratização das avaliações dos diferentes estágios do 
ensino. Além disso, esses dados são de amplitude nacional e referem-se 
a estudantes, professores, funcionários e instituições, além de resul-
tados de exames e material que podem subsidiar reflexões e propostas 
elaboradas a partir das necessidades e potencialidades de cada escola, 
cidade ou região, gerando ações e políticas públicas menos efetivas e 
direcionadas, dificultando, dessa forma, o processo de gestão educa-
cional.

Tomando como base o cenário relatado, o Eixo Educação cria 
o Observatório da Educação (OE), cuja finalidade é captar, organizar 
e divulgar os dados educacionais da região do Médio Paraíba do Sul 
(estado do Rio de Janeiro), permitindo a socialização da informação e, 
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principalmente, o uso dos dados para melhoria da gestão educacional 
da região. Tal iniciativa se alinha aos objetivos estratégicos do próprio 
Ministério da Educação, por meio do Fundo Nacional de Desenvolvi-
mento da Educação (FNDE) e de seus subprogramas, dentre eles o Plano 
de Ações Articuladas (PAR), que possui foco na gestão da educação 
pública.

Este artigo apresenta a experiência do Observatório da Educação 
e a sistematização de diferentes bases de dados públicos por meio da 
inteligência de dados e como isso contribui para a melhoria da gestão 
educacional. Deve-se destacar que a inteligência de dados é respon-
sável por organizar informações e expô-las de uma forma que sejam 
mais facilmente analisadas, interpretadas e contribuam para tomadas 
de decisões visando aperfeiçoamentos. O texto encontra-se organizado 
da seguinte forma: além da presente introdução, no segundo tópico 
é detalhada a criação do OE e sua articulação com o PAR/FNDE; no 
terceiro tópico é apresentado o método de trabalho do OE e aplicação 
da inteligência de dados; logo após são apresentados os resultados e 
discussões, incluindo os painéis de indicadores desenvolvidos pelo OE; 
finalizando com as considerações finais. 

O observatório de educação e sua articulação com 
o PAR/FNDE

O Observatório de Educação constitui iniciativa e criação do Projeto 
Líder Vale, em seu eixo Educação, sendo um mecanismo de socialização 
e divulgação de dados educacionais de diversas fontes, reunidos em 
uma única plataforma virtual organizada de forma visual e interativa 
para apoiar pesquisas e tomadas de decisão com base em evidências. 
Representa acesso a um conjunto de informações sobre 12 municípios 
da região com o objetivo de produzir um “raio-x” da educação e contri-
buir para a melhoria dos sistemas educacionais na região.

A primeira atividade do OE foi a elaboração de um Portal que 
concentra a divulgação de ações, programas, projetos e das boas 
práticas educacionais, além da sistematização de dados públicos em 
painéis de indicadores. Com a disponibilização dessas informações, 
pretende-se estimular atividades de pesquisa e extensão universitárias 
em prol da educação e viabilizar diagnósticos educacionais da região. 
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O Portal do OE é composto de diversos painéis organizados por 
indicadores que possibilitam a análise dos dados considerando o Plano 
de Ações Articuladas (PAR/FNDE). Os painéis de indicadores oferecem 
dados para diagnóstico e planejamento de política educacional, contri-
buindo para a gestão da educação da região. O PAR apresenta indi-
cadores definidos a partir do diagnóstico e planejamento local, conso-
lidados anualmente, para quatro dimensões: gestão educacional; 
formação de professores, dos profissionais de serviço e apoio escolar; 
práticas pedagógicas e de avaliação, e infraestrutura física e recursos 
pedagógicos, que também são dimensões contempladas no painel 
desenvolvido pelo Observatório. O FNDE é o órgão responsável pelo 
gerenciamento tático e operacional dos Módulos do PAR no Sistema 
Integrado de Monitoramento, Execução e Controle (Simec), assim como 
o Eixo Educação do Projeto Líder é responsável pelas ações no Observa-
tório da Educação.

Com essas informações disponibilizadas e organizadas no OE, o 
gestor poderá realizar o diagnóstico da situação educacional da região, 
elaborar um plano de trabalho, o qual poderá priorizar e apoiar as ações 
com base em indicadores de resultados e posteriormente realizar a 
análise técnica das medidas adotadas. Tanto o PAR como o OE estão 
em consonância com o Plano Nacional de Educação (PNE), pois visam 
contribuir para um sistema educacional capaz de garantir o direito à 
educação de qualidade a todos.

O observatório da educação e o uso de 
inteligência de dados para gestão educacional

Tendo em vista os impactos da pandemia da COVID-19 (sigla utili-
zada para a doença infecciosa causada pelo vírus SARS-CoV-2) em toda 
a sociedade e na educação de maneira especial, o OE definiu como 
ação prioritária a gestão educacional, mais especificamente o apoio ao 
processo de tomada de decisões, uma vez que estas são fortemente 
influenciadas pela nova realidade imposta pelo contexto pandêmico.

As atividades de gestão estão ligadas, de forma inequívoca, com 
a tomada de decisões. O processo de tomada de decisão é um tema 
complexo e frequentemente discutido academicamente (MORITIZ, 
2012; ABREU et al., 2021). Um dos estudos clássicos da área discute a 
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chamada Teoria da Decisão de Simon (1963; 1977). De acordo com Abreu 
et al. (2021), diversas foram as contribuições empreendidas até então. 
Desde desenhos de processos, delimitação de atos, taxonomias e mode-
lagens foram pesquisadas por diferentes autores (como por exemplo 
“Modelo de Racionalidade Limitada ou Modelo Carnegie”, “Modelo 
Decisório Racional” dentre outros). Cabe citar o clássico desenho de 
Herbert Simon (1963; 1977) representado na Figura 1, sobre o processo 
de tomada de decisão em ambientes organizacionais:

Figura 1 – Níveis de tomada de decisão em uma organização.

Fonte: Moritz, 2012.

No nível estratégico existe atualmente um volume brutal de 
dados dos mais diversos, e de fontes das mais variadas, o que dificulta 
sobremaneira a tomada de decisões do gestor educacional. Vivemos 
em uma verdadeira realidade dataficada, ou seja, onde os dados 
estão literalmente por toda parte (ABREU et al., 2021). Decidir a melhor 
estratégia de alocação de recursos considerando o desempenho em 
exames nacionais, analisar índices como o Índice de Desenvolvimento 
da Educação Básica (Ideb), cruzando tais informações com o perfil 
dos estudantes, são situações presentes no dia a dia dos gestores da 
educação. A operação de um grande volume de dados e a necessidade 
de operá-lo para a dinâmica decisional é sempre desafiante, pois são 
várias as demandas do ambiente escolar (NOVELI, 2019).

Contudo, existem diversas tecnologias para operar as massivas 
bases de dados nesta realidade dataficada como, por exemplo, o Big 
Data, Inteligência de Negócios (ou Business Intelligence) dentre outras. 
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De modo mais detalhado, Dedic (2017) e Abreu (2021) colocam a seguinte 
diferenciação:

• Data Analytics (DA): É o processo de apoio à tomada de decisão 
eficaz por meio da análise dos conjuntos de dados existentes 
usando sistemas de computador. A missão do DA é acessar e 
analisar dados e obter insights sobre tendências ou padrões 
significativos nas organizações;

• Big Data (BD): As definições tradicionais de BD incluem varie-
dade e velocidade, além de volume como elementos consti-
tuintes básicos (3 v’s). O desafio básico do BD é explorar grandes 
dados com o propósito de extrair informações úteis e conhe-
cimento competitivo. Devido ao tamanho dos dados conside-
rados, vemos um grande potencial na área de pesquisa de BD 
na nuvem;

• Big Data Analytics (BDA): BDA é definido como análise e proces-
samento de informações em larga escala. O BDA fornece ferra-
mentas e métodos para acumular, gerenciar, analisar, combinar 
e assimilar grandes volumes de dados díspares, estruturados e 
não estruturados.

A experiência do Observatório da Educação aqui analisada tomou 
como abordagem a técnica de business intelligence (ou inteligência de 
dados ou inteligência de negócios ou ainda BI) que envolve a definição 
de regras e técnicas para a formação adequada dos dados da organi-
zação, transformando-os em repositórios de informações que atendam 
as necessidades dos processos de tomada de decisão dos gestores 
educacionais. Ou seja, a sua ênfase está na transformação de dados em 
informações e conhecimentos importantes para auxiliar no processo de 
tomada de decisão (MORALES, 2004). De acordo com Barbieri (2001), o 
conceito de BI pode ser entendido como a estruturação de informações 
gerenciais visando gerar valor para a organização. A dinâmica envolve 
ainda o emprego da tecnologia para coletar, armazenar, analisar e 
disponibilizar os dados transformando-os em informações (HALL, 2004; 
CODY et al., 2002). Neste sentido, dados como perfil dos estudantes, 
perfil das escolas, estudantes com deficiência, avaliações e exames 
nacionais dentre outras diversas informações, podem ser fundamentais 



64Monitoramento • 1º Prêmio Nacional de Educação 

Indicadores e inteligência de dados para gestão educacional no âmbito do PAR/
FNDE: a experiência do observatório da educação do Médio Paraíba do Sul

para compor um repositório para tomada de decisões do gestor da área 
de educação.

Logo, o emprego de BI se apresenta como uma tipologia bastante 
aderente ao cenário da educação municipal. A arquitetura viabilizada 
por ferramentas BI representa para o tomador de decisão uma solução 
bastante útil para subsidiar suas deliberações, se valendo do enorme 
potencial de dados existentes nas organizações atuais, o que fornece 
condições de realização de diferentes tipos de análise.

A ascensão da utilização dos dados ao passo que, de acordo com 
Elmasri e Navathe, “as ferramentas de BI devem oferecer interfaces 
que facilitem ao usuário o entendimento das relações entre os dados 
(descritivo), a fim, por exemplo, de prover melhores informações para a 
tomada de decisão” (ELMASRI; NAVATHE apud AUGUSTO; PROGRAMA; 
ENGENHARIA, 2005, p. 2).

Ocorre que o contexto pandêmico exige muito mais do que deci-
sões baseadas no empirismo. A aplicação de ferramentas e tecnologias 
de dados, como o BI, viabilizam um incremento significativo na matu-
ridade analítica dos tomadores de decisão, ao mesmo tempo, em que 
estão alinhadas com as diretrizes do PAR/FNDE. Esta é a motivação que 
impulsionou o Observatório da Educação, para construção de painéis 
de indicadores (dashboard) sistematizando as gigantescas bases de 
dados públicos existentes sobre educação. Desta maneira, cria-se um 
importante contributo para gestores educacionais da região.

Percurso metodológico

A decisão estratégica, que acompanha o cotidiano dos gestores 
educacionais, mostra-se um grande desafio, seja pelo seu impacto na 
educação, seja pelas diferentes variáveis que complexificam esta tarefa 
no contexto da pandemia (ABREU et al., 2021). 

Frente aos vastos desafios dos gestores (sobremaneira os da 
educação básica no âmbito do poder público), o uso das várias fontes 
de dados existentes é essencial. O OE, com este desafio em mente, 
elaborou diversos painéis de indicadores (dashboards), os quais apre-
sentam as estratégias de ensino e aprendizagem adotadas durante o 
período de pandemia. Os dados apresentados nos painéis foram reti-
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rados de fontes públicas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatís-
tica (IBGE) e bem como do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira (INEP). Em termos de procedimento meto-
dológico, o OE adotou a seguinte estratégia (Figura 2):

Figura 2 – Método do Observatório da Educação.

Fonte: Elaborado pelos autores, 2021.

• Estruturação: O primeiro passo envolveu a estruturação orga-
nizacional do OE, com a criação de seu regimento interno, suas 
competências e atribuições. Nesta etapa se define também o 
“plano de ação” que será adotado pelo OE, sendo este docu-
mento o repositório das linhas de pesquisa, bem como a priori-
zação temática que será adotada no trabalho do Observatório;

• Operação: No segundo passo, foi dinamizado um portal1 para 
funcionar como base para divulgação das ações e fonte de 
dados dos diferentes painéis de indicadores. Este portal possui 
um acesso específico para o gestor municipal de cada cidade, 
que poderá através de uma senha, analisar os dashboards, notas 
técnicas e demais materiais direcionados especificamente para 
sua realidade municipal;

• Divulgação e Avaliação: No último passo, a ser realizado, o OE irá 
disponibilizar as informações do portal para os gestores muni-
cipais e a comunidade local, de modo que novas demandas de 

1  http://observatoriodaeducacao.rio.br/
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análise (temas, dentre outros) sejam fomentadas para o Obser-
vatório, que irá elaborar novos painéis e avaliar os atuais, gerando 
deste modo, um ciclo de produção de análise de indicadores.

Todos os passos são importantes e interrelacionados gerando um 
ciclo para melhoria contínua do processo. No que pese a relevância da 
etapa de “estruturação” e de “divulgação e avaliação”, é no momento da 
“operação” que ocorrem importantes interações, que são detalhadas na 
Figura 3:

Figura 3 – Fluxo detalhando a etapa “Operação” do método do 
Observatório.

Fonte: Elaborado pelos autores, 2021

A operação se inicia através de uma reunião de toda a equipe 
do OE, na qual foram parametrizadas as demandas de dados e indi-
cadores. Nesta reunião são discutidas e analisadas as condições da 
educação regionalmente, cenários estaduais e nacionais, bem como 
é travado um diálogo com as lideranças do projeto “Eixo Educação – 
Líder Vale”, para mapeamento preliminar das demandas dos gestores 
educacionais. Logo em seguida, tais demandas são repassadas para um 
núcleo técnico de voluntários das Instituições de Ensino Superior (IES) 
participantes do OE, que trabalhavam os dados e painéis, através do BI, 
para serem posteriormente validados pela equipe do Observatório. Os 
painéis, uma vez validados, eram apresentados para a gestão do “Eixo 
Educação – Líder Vale” para serem inseridos no portal. 
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Atualmente, o painel é organizado em blocos de dados temá-
ticos, empregados para apoio dos gestores educacionais, que estão em 
processo de parametrização e produção pelo Observatório. 

Todo o painel foi elaborado por meio do software MS PowerBI, 
que gera uma interface simples e intuitiva com informações valiosas 
a respeito da educação básica. No que tange à participação das redes 
de ensino para a manutenção das atividades de ensino através do 
modelo não-presencial, utilizamos os dados apresentados no painel 
para embasar nossa argumentação e promover uma reflexão sobre o 
tema. Cabe destacar que o método inclui, ainda, a produção de uma 
nota técnica, acompanhada de cada interface, para facilitar a comuni-
cação com os gestores educacionais.

Outro aspecto importante envolve a interação entre o Observa-
tório e as IES participantes. Diante do grande volume de dados anali-
sados, foi criada esta parceria envolvendo estudantes de diferentes 
cursos. Uma das Faculdades participantes do projeto, disponibilizou 
estudantes de iniciação científica para apoiar na captação e conferência 
dos dados, dinamizando assim um grupo de pesquisa sobre a temática. 
A atividade desenvolveu-se da seguinte maneira: através do censo da 
educação, baixou-se uma planilha com os dados referente a endereço e 
localização de todas as instituições de ensino da região para que estas 
informações pudessem ser inseridas no painel criado pelo Observa-
tório. Os discentes conferiram todos os dados em relação ao endereço, 
latitude e longitude das instituições. Este trabalho foi muito importante 
para o OE devido ao fato de que alguns dados estavam inconsistentes 
com a localização correta da escola. E para os estudantes, representou 
uma oportunidade de aprendizado da ferramenta.

Na próxima seção discute-se os resultados obtidos pelo Observa-
tório da Educação.

Resultados e discussão

O Observatório da Educação cobre um conjunto de 12 municípios. 
Refere-se a uma população de cerca de 950 mil habitantes (IBGE, 2019), 
cujo Ideb médio é de 4,66. O apoio para os gestores desses municípios 
é uma das missões do OE que, conforme detalhado no tópico anterior, 
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elaborou um painel de indicadores com um conjunto de blocos de 
dados temáticos. A seguir, detalha-se cada bloco:

Bloco temático 1: composto por um Painel da Educação 
Básica no Contexto da Pandemia da COVID-19, sendo este 
último articulado com 7 (sete) interfaces de dados distintas, 
cujos enfoques estão nas ações dos docentes, discentes 
e gestores públicos; em infraestrutura escolar, sendo que 
todas se complementam de modo a fornecer uma visão da 
realidade regional.

Bloco temático 2: com o contexto geral (perfil educacional) 
da região, detalhando o Ideb de cada município. Trata-se de 
uma informação organizada com a série histórica e o indica-
tivo de evolução de cada municipalidade.

Bloco temático 3: com dados do Censo Escolar de 2020, estru-
turado com a chamada “granularidade dos dados”, de modo 
que é possível verificar um perfil de cada Unidade Escolar 
(estadual ou municipal) em toda a região, georreferenciado 
e plotados em um mapa.

Bloco temático 4: com dados sobre a geração de emprego e 
renda da região. O objetivo é cruzar tais informações com os 
dados educacionais das cidades, subsidiando deste modo, 
estratégias para políticas públicas dos gestores.

Bloco temático 5: terá como foco dados do ensino superior 
na região. Ainda não foi desenvolvido e não está operacional, 
pois o OE tem priorizado temas como educação básica e o 
enfrentamento da pandemia.
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Bloco temático 6: abordará o volume de investimentos 
públicos na educação. Dados municipais, estaduais e fede-
rais serão compilados para organização deste dashboard. 
Este bloco também não está operacional ainda.

Bloco temático 7: será focado nas análises gráficas com o 
correlacionamento dos diferentes indicadores coletados, 
como por exemplo, cruzamento de informações sobre renda 
e desempenho escolar, investimentos públicos e Ideb, dentre 
outros. Ainda não foi desenvolvido e não está operacional, 
pois o OE tem priorizado temas como educação básica e o 
enfrentamento da pandemia.

O painel de controle (Figura 4) é exibido a seguir, com as opções de 
navegação entre os blocos temáticos na lateral, e com os diversos filtros 
possíveis para melhor visualização das informações.

Figura 4 – Painel de controle (dashboard) do OE.

Fonte: Elaborado pelos autores, 2021.

No que tange especificamente o bloco temático 1 sobre o enfren-
tamento à Covid-19 muitas foram as informações mobilizadas que 
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forneceram importante posicionamento para os gestores públicos da 
região. 

Como pode ser observado na Figura 5 na tela a seguir, extraída 
do dashboard, os dados foram organizados em eixos com diferentes 
abordagens, para facilitar o entendimento de quais foram as estraté-
gias adotadas por cada município no enfrentamento da pandemia.

Figura 5 – Painel da Educação Básica no Contexto da Pandemia.

Fonte: Elaborado pelos autores, 2021.

Na interface quanto às estratégias adotadas pela escola/secre-
taria de educação junto aos professores, observa-se que quase 100% 
das escolas que compõem a região do Médio Paraíba do Sul respon-
deram à pesquisa realizada (privadas e públicas). Dentre as escolas que 
responderam à pesquisa, a maior parte delas (mais de 80%) focaram na 
reorganização do planejamento e plano de aula para desenvolvimento 
de habilidades e competências específicas junto aos docentes para 
execução de aulas não-presenciais. Assim, mais de 70% das escolas 
pesquisadas realizaram treinamentos com os seus docentes para que 
eles pudessem fazer bom uso dos métodos e materiais didáticos à 
distância com seus alunos. No entanto, os dados mostram que menos 
de 40% das escolas pesquisadas forneceram equipamentos de infor-
mação e comunicação e/ou subsídio de internet aos docentes. No caso 
das escolas públicas, estes valores chegam a 18% e 4%, respectivamente.
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As formas de monitoramento da participação dos alunos nas ativi-
dades acadêmicas não-presenciais indicam uma participação discente 
muito baixa. Nesta interface do painel, percebemos que pelo menos 
70% das escolas públicas adotaram estratégias de recolhimento de ativi-
dades realizadas pelos alunos (não necessariamente de forma virtual) e 
comunicação do professor com os mesmos e com seus responsáveis. 
Este dado sobe para 90% em se tratando de escolas da rede privada. 
Desta maneira, apenas 50% de todas as escolas fizeram controle de 
frequência por meio digital: chamada por meio eletrônico ou acesso a 
plataformas de ensino. Esses dados são complementados pela análise 
das estratégias e ferramentas adotadas no desenvolvimento das ativi-
dades de ensino-aprendizagem com os alunos.

Especificamente sobre as estratégias e ferramentas adotadas 
no desenvolvimento das atividades de ensino-aprendizagem com os 
alunos, 99,4% de todas escolas disponibilizaram algum tipo de material 
de ensino-aprendizagem, o que evidencia que mesmo com o distan-
ciamento social compulsório, as escolas da região seguiram o planeja-
mento e as ações coordenadas de modo, senão a promover a obtenção 
do conhecimento científico por parte dos alunos em suas residências, 
a reduzir ao máximo os efeitos negativos na aprendizagem no futuro 
pós-pandemia. Tais dados podem ser examinados a partir dos seguintes 
itens: I) realização de aulas ao vivo (síncronas) pela internet, possibi-
litando a interação direta entre professores e alunos; II) suporte aos 
alunos, seus pais, ou responsáveis para elaboração e desenvolvimento 
dos planos de estudos; III) atendimento virtual ou presencial escalo-
nado com os alunos, seus pais ou responsáveis; IV) disponibilização de 
aulas gravadas (assíncronas) pela internet.

Foram observadas algumas discrepâncias nos dados referentes 
às escolas públicas e privadas, sendo que a diferença nas porcentagens 
pode chegar a 65%, sendo a menor diferença de 24%. Podemos concluir 
que, na região do Médio Paraíba do Sul, o ensino na rede privada se 
fez majoritariamente por meio das tecnologias de informação e comu-
nicação (TIC), enquanto a estratégia de retirada de livros impressos, 
apostilas e atividades em folhas foi amplamente utilizado pelas escolas 
públicas (pelo menos 94%). É fato que as TIC estão cada vez mais inse-
ridas no cotidiano das pessoas e, portanto, torna-se necessário utilizá-las 
também no ensino. Rodrigues e Silva (2013) consideram fundamental o 
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uso de TICs nas escolas e a formação continuada de educadores a partir 
do viés tecnológico, para que a utilização destes recursos não sejam 
apenas reprodutores do ensino tradicional. 

Pesquisas mostram que os chamados nativos digitais (geração 
Z) têm expectativa de adquirir conhecimento por outras vias, além das 
tradicionais aulas baseadas no método expositivo (BURGESS; GREEN, 
2009; EZENWABASILI, 2016). Entende-se que as competências e habi-
lidades que os alunos devem se apropriar e desenvolver na sua apren-
dizagem podem ser aprimoradas ou facilitadas por meio de metodo-
logias de ensino que utilizam as TIC, pois entre suas potencialidades 
estão a possibilidade de autoria de conteúdos e divulgação e realização 
de trabalhos interdisciplinares. Contudo, o professor deve ter um plane-
jamento prévio muito bem-feito para que o uso dessa ferramenta seja 
proveitoso e efetivo (RESENDE, 2015; CHAVES, 2015; REIS, 2016). Desta 
maneira, volta-se novamente à questão da qualidade na formação do 
docente frente a “novas” exigências em sua prática (RESENDE, 2015; 
CHAVES, 2015; REIS, 2016)

Nesse sentido, o ensino por meio das tecnologias deve ser enten-
dido como um grande aliado da educação e não como meio de exclusão, 
se empregado de forma igualitária, pois tem a capacidade de promover 
colaboração e interação entre os estudantes na produção do conheci-
mento atento aos anseios da sociedade atual. Ainda neste assunto, é 
importante considerar que essa diferença também demonstra a dispa-
ridade de estrutura e oportunidade entre essas instituições e seus inte-
grantes. A oferta de ensino remoto deve prever a disponibilidade de 
equipamentos e infraestrutura tanto para que os professores possam 
elaborar seus materiais e ministrar suas aulas, como para que os estu-
dantes possam acompanhar o ensino por meio das TIC. Conforme 
apontado anteriormente, as políticas para garantia de acesso a equipa-
mentos e subsídios de internet não foram amplas e disseminadas em 
todas as unidades escolares. Arruda (2020) aponta que muitos países, 
preocupados com o processo educativo, implementaram o ensino 
remoto emergencial, considerado como uma importante ferramenta 
para manutenção do vínculo entre os atores do processo educativo, e 
adotaram medidas para garantir o acesso.
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A interface sobre as estratégias de comunicação e apoio tecno-
lógico disponibilizados aos alunos trata da manutenção de um canal 
de comunicação dos professores (escola) com os alunos e apoio tecno-
lógico dado aos alunos por meio do fornecimento de computadores, 
tablets, chip de internet e outros. Os dados apontam que aproximada-
mente 93% das escolas mantiveram um canal de comunicação com 
seus alunos e apenas 7% disponibilizaram qualquer tipo de TIC. Dentre 
os meios de comunicação estão incluídas as redes sociais e aplicativos 
de mensagens instantâneas como Whatsapp. Uma pesquisa recente 
publicada pela revista Nova Escola mostrou que os professores consul-
tados ressaltaram a importância do WhatsApp, sendo este aplicativo 
de troca de mensagens a plataforma mais utilizada pelos professores e/
ou gestores das escolas para se comunicarem com a família dos estu-
dantes (SANTOS, 2020). Os grupos de mensagens são extremamente 
populares hoje em dia e têm o potencial de tirar as dúvidas e enviar 
informes e atividades de forma rápida e direta. Além do WhatsApp, 
outras ferramentas também são utilizadas, mesmo em menor escala, 
como o Facebook, apontado por 36,4% dos entrevistados, ou ainda o 
Portal de Educação do estado ou município, indicado por 35,9%. 

Com relação às plataformas digitais utilizadas pelas escolas 
para desenvolver atividades pela internet, os dados públicos ratificam 
a pesquisa de Santos (2020) e mostram que 75% de todas as escolas 
que utilizaram o ensino remoto (atividades de ensino mediadas pela 
tecnologia) como estratégia de ensino-aprendizagem, utilizaram as 
redes sociais (Whatsapp, Youtube) e as plataformas Zoom, Google 
Meet, entre outros. O uso das plataformas de ensino desenvolvidas 
pela secretaria municipal ou estadual de educação ficou restrito a 50% 
das escolas públicas e menos de 20% das escolas privadas. Tais dados 
devem suscitar a reflexão acerca da efetividade de cada ferramenta e/
ou estratégia de comunicação, assim como dos aspectos que podem 
ser melhorados ou mais bem aproveitados nas plataformas públicas de 
ensino. Outro ponto central a ser avaliado diz respeito ao trabalho do 
professor neste contexto, pois a possibilidade de contato permanente 
com pais e alunos pode significar um aumento na carga de trabalho 
docente fora do horário escolar.

Desde março do ano passado, quando as redes de ensino suspen-
deram as aulas presenciais, atendendo às medidas de contenção da 
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pandemia, estima-se que tenham ocorrido perdas de aprendizagem 
entre os estudantes. Para o acompanhamento efetivo desta reali-
dade, os estudos e diagnósticos dos prejuízos de aprendizagem em 
2020 e 2021 devido ao distanciamento social são extremamente rele-
vantes. Lichand et al. (2021) quantificaram a extensão das perdas de 
aprendizagem de alunos do Ensino Médio e Fundamental no Estado 
de São Paulo durante o ano de 2020 e os resultados mostram que as 
aulas não-presenciais (escolas fechadas) causaram perdas de aprendi-
zagem nos alunos do Brasil semelhantes ao de países desenvolvidos. 
Durante o intervalo pesquisado, um quarto do período acadêmico foi 
presencial e no restante se adotou a estratégia de ensino à distância. 
Os autores apontam que houve um aumento significativo do risco do 
abandono escolar no estado analisado, que pode chegar a 365%. Com 
relação a apropriação de conhecimento pelos discentes, Lichand et al. 
mostraram que, baseado em dados do governo de São Paulo, apenas 
27,5% do conhecimento equivalente presencial foi apreendido pelos 
discentes durante o ensino remoto. Desta forma, os autores argu-
mentam que o retorno das aulas presenciais, seguindo protocolos sani-
tários, tem o potencial de evitar que as perdas na aprendizagem dos 
alunos aumentem ainda mais.

O painel sobre as estratégias pedagógicas adotadas para a 
conclusão do ano letivo de 2020 apresenta mecanismos utilizados 
para mitigar perdas de aprendizagem dos alunos na região. Os dados 
mostram que mais de 60% das escolas fizeram uma reorganização 
curricular priorizando habilidades e conteúdos específicos. A mesma 
porcentagem (60%) foi encontrada entre as escolas que mantiveram o 
ensino remoto para os alunos que não retornaram às aulas presenciais. 
Apenas 25% das escolas públicas analisadas fizeram reposição, total ou 
parcial, dos dias em que as aulas ficaram suspensas, indicando que se 
pode ter perdas. Com relação ao planejamento de complementação 
curricular em vias de mitigar as perdas de aprendizagem de 2020 em 
2021, apenas 20% das escolas responderam que fizeram tais planeja-
mentos. Neste ensejo, menos de 10% das escolas adotaram planos de 
aceleração de aprendizagem para as séries finais dos ensinos funda-
mental e ensino médio. Finalmente, nenhuma das escolas que retor-
naram às atividades presenciais adotaram estratégias de avaliação 
diagnóstica de aprendizagem dos alunos com adoção de atividades de 
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reforço escolar. Estes dados, correlacionados com o estudo de Lichand 
et al (2021), indicam uma preocupação com os impactos do ensino 
remoto a curto, médio ou longo prazo, podendo trazer efeitos negativos 
e duradouros sobre o mercado de trabalho e sobre a produtividade no 
país, repercutindo nos níveis de pobreza.

Na interface do painel dedicada aos dados referentes às medidas 
sanitárias adotadas pelas escolas para o retorno do ensino presencial 
são contempladas medidas como: comunicação e divulgação de infor-
mações e orientações para funcionários, pais, e alunos sobre o contágio 
da COVID-19 e formas de prevenção; redução do número de pessoas 
na escola (rodízio de alunos e funcionários); adoção de horários dife-
renciados/reduzidos; restrição de circulação e aglomeração em áreas 
comuns; uso constante de equipamentos de proteção individual. Iden-
tificou-se que tais medidas foram adotadas por 100% das escolas da 
região do Médio Paraíba do Sul e, além dessas providências, houve 
aumento da frequência de limpeza rotineira nas dependências das 
escolas e das superfícies, tais como mesas e maçanetas, em pelo menos 
80% das escolas públicas da região analisada. Outra adequação reali-
zada se refere à infraestrutura, 75% de todas as escolas estão melho-
rando a ventilação natural das salas de aula, aumentando o número de 
salas para diminuir o volume de alunos por turma, além de instalarem 
mais pias para lavagem das mãos. Com relação ao corpo de funcioná-
rios, pelo menos 70% de todas as escolas capacitaram alguns de seus 
funcionários para o cumprimento das medidas sanitárias e medição da 
temperatura de todos que adentram as escolas. Ressalta-se que todas 
as medidas adotadas possuem embasamento científico no combate à 
propagação do vírus, de acordo com Amarante (2020).

Considera-se que a contribuição gerada pelo Painel do Observa-
tório da Educação do Médio Paraíba do Sul, exploratória e inicial, proverá, 
a partir da disponibilização dos dados da educação, caminhos para 
estudos detalhados sobre os impactos da pandemia da COVID-19 na 
Educação Básica nesta região e servir de suporte para ações concretas 
dos gestores educacionais locais.

No âmbito do PAR, a assistência técnica e financeira proporcionada 
promove a integração de elementos estruturais como: material didático, 
formação de profissionais, planejamento, gestão escolar que se rela-
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cionam e devem atender os estudantes, para que eles tenham acesso 
às vagas escolares e tenham condições de permanecer nas mesmas 
até a conclusão dos estudos. Desta maneira, o OE, em consonância com 
os anseios do PAR, possibilita para toda comunidade visualizações de 
dados que, ao invés de serem expostos simplesmente como planilhas 
gigantescas cheias de números, são interativas e com uma interface 
relativamente simples para que todos os interessados, professores, pais, 
alunos, e gestores públicos ou privados da educação, possam criar seus 
próprios relatórios e planos de ação. 

Considerações finais

A criação do Observatório da Educação do Médio Paraíba do Sul 
é uma iniciativa que envolve docentes, gestores públicos e discentes e 
que permite conhecer e acompanhar pontos fortes e necessidades de 
melhoria nos processos relativos à educação na região. A elaboração 
de um portal que permite a visualização dos dados é uma importante 
fonte de informação para tomada de decisões.

Além da relevância para os processos de gestão, a parceria de 
trabalho firmada no OE tem sido muito proveitosa tanto para os estu-
dantes voluntários participantes do projeto quanto para os docentes 
envolvidos, visto que todos participam ativamente da criação cole-
tiva do painel. Com relação ao trabalho executado pelos docentes do 
OE, destaca-se a parceria entre diferentes IES na região e escolas de 
educação básica, em que por meio de reuniões virtuais semanais foi 
possível criar desde o regimento interno do OE até o painel de dados 
(indicadores) discutido neste artigo. Desta maneira, o trabalho do OE, 
em etapa inicial e em andamento, é susceptível de trazer efeitos dura-
douros. A participação dos estudantes voluntários permite, também, 
aprofundamento de conteúdos teóricos e práticos, além de integração 
em uma equipe multidisciplinar.

Analisando os dados disponibilizados pelos painéis indicam que 
o ensino remoto foi uma estratégia amplamente utilizada pelas escolas 
para manutenção das atividades durante o período de suspensão das 
atividades presenciais. O movimento das escolas no sentido de manter 
as atividades é importante para o desenvolvimento dos estudantes e a 
saúde mental dos envolvidos, já que proporcionou a manutenção do 
contato com professores e colegas. No entanto, tais iniciativas neces-
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sitam ser acompanhadas pois prescindem de estrutura humana e 
de tecnologia. Desta forma, é importante destacar a necessidade de 
processos de formação de professores para atuação nos novos cená-
rios e na utilização de tecnologias, assim como a garantia do acesso 
aos meios (equipamentos e conexão) tanto para professores como para 
estudantes. 

A transição repentina e não organizada do ensino presencial para 
o não-presencial no contexto da pandemia da COVID-19 pode resultar 
em profundos impactos na aprendizagem dos estudantes e no aban-
dono escolar. Entre os fatores que estão vinculados a limitar a eficácia 
da aprendizagem dos estudantes, conforme mostrado pelo OE, estão: 
estratégias de ensino insuficientes adotadas pelas escolas, falta de 
equipamentos de informação e comunicação por parte dos estudantes, 
conectividade limitada, entre outras.

Desta maneira, destaca-se o trabalho desenvolvido pelo OE no 
sentido de coletar, organizar e compartilhar com a comunidade os 
dados públicos relativos às ações das escolas públicas e privadas frente 
ao desafio do ensino remoto e resultados de aprendizagem na região Sul 
Fluminense. Este trabalho implicará no fornecimento do cenário atual 
da pandemia em nossa região, auxiliando assim os gestores educacio-
nais na tomada de decisão referente ao próximo ano letivo.
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Resumo
O monitoramento do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), 

por meio da análise dos resultados do Índice de Desempenho da Gestão 
Descentralizada (IdeGES), é o objeto deste estudo. Nesse contexto, 
o Programa se insere no momento de lutas pela democratização da 
educação e da autonomia para a gestão escolar, envolvendo tanto os 
sistemas educativos, quanto a unidade escolar. Com mais de 25 anos de 
sua implantação, o PDDE passou por várias alterações administrativas 
e governamentais, de ordem legal, política, financeira e operacional, 
mantendo seu principal objetivo de apoiar a manutenção dos serviços e 
infraestrutura mínimos para a escola, e ainda se destacando como ação 
que desperta reflexão sobre autonomia, flexibilidade e responsabilidade 
no que tange aos serviços escolares. Margeando o objetivo da política 
pública, que atualmente atende cerca de 118 mil escolas de educação 
básica, quase 3 mil entidades privadas de atendimento gratuito de 
educação especial, e mais de 33 milhões de alunos em todo o território 
nacional, a estruturação da governança do programa, para monitorar 
seus resultados se tornou imprescindível. E é neste contexto que o indi-
cador de resultados IdeGES se insere. Criado em 2018 para acompa-
nhar o desempenho da gestão descentralizada de recursos financeiros, 
repassados pelo Governo federal em apoio à manutenção escolar pelo 
PDDE, tem como base as informações de adesão, execução e controle 
financeiro das Unidades Executoras (UEx) dos Estados, Distrito Federal 
e Municípios. O IdeGES permite monitorar o desempenho de cada 



81Monitoramento • 1º Prêmio Nacional de Educação 

Monitoramento e gestão descentralizada nas escolas públicas brasileiras: um 
olhar sobre o IdeGES do Programa Dinheiro Direto na Escola

escola no Programa e passou a ser utilizado para subsidiar as ações de 
assistência técnica realizadas pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento 
da Educação.

Palavras-Chave: Programa Dinheiro Direto na Escola; PDDE; IdeGES; 
Indicadores de resultados.

Introdução

Desde os movimentos de descentralização da execução das polí-
ticas sociais para as esferas locais, ocorridas a partir dos anos 1990, 
conhecer e acompanhar a realidade da gestão dos recursos públicos 
nos espaços locais se tornou um grande desafio. Especialmente se 
considerar a complexa rede política-institucional que envolve um país 
continental como o Brasil, com 26 estados e o Distrito Federal, orga-
nizados em 5.570 municípios, caracterizados por diferentes níveis de 
capacidade administrativa, gerencial e financeira. 

Oliveira e Sousa (2010) salientam que a descentralização é uma 
peça-chave no novo modelo de política pública inaugurado pela Cons-
tituição de 1988, junto à previsão de políticas nacionais orientadoras e 
planejadoras, e o regime de colaboração entre os níveis de Governo. 
Para os autores, a descentralização é capaz de gerar democratização do 
sistema de ensino e melhoria na gestão, no entanto, chamam a atenção 
para os problemas que podem surgir, como a dificuldade de conciliar 
interesses locais com os gerais, e a necessidade de coordenar diversos 
esforços para atuar numa mesma política.

Depreende-se desta complexidade federativa a governança à 
distância na área educacional, onde se requer a ação federal articulando 
e monitorando ações que envolvem mais de 138 mil escolas públicas e 
38,7 milhões de estudantes na educação básica (BRASIL, 2019). Esta é a 
missão empreendida pelo Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), 
instituído pelo Ministério da Educação em 1995, por meio do Fundo 
Nacional de Educação (FNDE)1 com o intuito de prestar assistência 

1  O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) é uma au-
tarquia federal criada pela Lei nº 5.537, de 21 de novembro de 1968, e alterada pelo 
Decreto Lei nº 872, de 15 de setembro de 1969, responsável pela execução de políticas 
educacionais do Ministério da Educação (MEC).
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financeira suplementar para a manutenção das escolas das redes de 
ensino municipais, estaduais e distritais.

Alicerçado no interesse de garantir maior autonomia adminis-
trativa, a normatização que iniciou o PDDE2 (BRASIL, 1995), seguindo o 
princípio da melhoria da gestão, buscava a adoção de medidas menos 
burocráticas, que resultassem em simplificação e celeridade dos proce-
dimentos operacionais para que recursos públicos chegassem à escola, 
pontuando a importância de ampliar o protagonismo dos atores, 
conforme registros recortados de sua primeira resolução a seguir citada.

[...] Considera-se que a melhor política para “uso eficiente dos 
recursos em benefícios dos alunos consiste em repassá-los di-
retamente às escolas, uma vez que os diretores, professores e a 
comunidade escolar em geral, por se acharem mais próximos 
da realidade local, reúnem melhores condições para definir as 
necessidades das unidades escolares a que estejam vincula-
dos, e por conseguinte, a racional utilização dos recursos (BRA-
SIL, 1995). 

Um Programa como o PDDE envolve a articulação federativa com 
múltiplos técnicos e gestores e a coleta de grande número de informa-
ções, sem os quais é difícil a tomada de melhores estratégias e decisões. 
É nesse contexto que um sistema de indicadores sociais foi pensado 
para subsidiar a análise da política pela mensuração do desempenho 
do PDDE, a qual permitirá maior transparência e apoio à tomada de 
decisão nos diversos níveis institucionais, além de contribuir para o 
exercício do controle social.

Ao longo das últimas três décadas, foi possível aos executores do 
programa acumular experiência no que concerne à logística de trans-
ferência e recebimento de recursos, por meio da parceria com entes 
federados, estabelecimentos de ensino e instituições bancárias. Isso 
permitiu o aperfeiçoamento da execução dessas políticas ao longo do 
tempo. No entanto, um dos principais desafios à gestão de programas 
públicos descentralizados no Brasil consiste em assegurar que as ações 

2  Foi denominado em Programa de Manutenção e Desenvolvimento do En-
sino Fundamental (PMDE), quando da sua criação no ano de 1995 (BRASIL, 1995), 
sendo alterado para Programa Dinheiro Direto na Escola em 1998 (BRASIL, 1998) e 
regulamentado pela Lei Nº 11.947, de 16 de junho de 2009.

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.947-2009?OpenDocument
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executadas pelos níveis locais produzam resultados convergentes com 
as expectativas definidas na formulação dos programas. 

Diante da ampla malha sobre a qual operam os programas 
descentralizados no Brasil, o alcance dos resultados dessas políticas não 
se viabiliza apenas mediante transferências de recursos e delegação de 
competências aos agentes locais, mas com iniciativas contínuas, por 
parte dos órgãos envolvidos, voltadas a verificar se o desenvolvimento 
da implementação dos programas descentralizados está de acordo 
com os padrões esperados, isto é, em conformidade com os objetivos e 
metas planejados, detectando eventuais falhas.

Se, por um lado, a descentralização de recursos tem a vantagem 
de responder às necessidades específicas de cada município e escola 
de forma mais rápida e menos burocrática; por outro lado, aumenta o 
esforço necessário para acompanhar e controlar a execução por parte 
dos órgãos centrais, evitando que as finalidades da política sejam desvir-
tuadas no processo de execução.

A descentralização torna muito mais difícil o trabalho de identi-
ficar tempestivamente falhas durante a execução, pois exige o desen-
volvimento de soluções tecnológicas, estratégias de análise de dados, 
pesquisas de avaliação que possibilitem acompanhar a implementação 
e compartilhar com os agentes parceiros os resultados das atividades 
de monitoramento e avaliação. Também demanda expressivo esforço 
de coordenação para que, em alguma medida, as ações dos diversos 
atores se articulem em torno dos propósitos comuns das políticas. Essa 
sintonia é importante para identificar e corrigir as falhas que surgirem 
no processo de execução, assim como para avaliar a qualidade e efetivi-
dade dos resultados alcançados.

Nesse cenário, a adoção de estratégias e de projetos que incluam 
atividades sistemáticas de assistência técnica, apoio à gestão, monito-
ramento e avaliação dos programas públicos de manutenção escolar 
mostram-se indispensáveis para o contínuo ajustamento/aperfei-
çoamento dessas políticas educacionais, melhor gerenciamento dos 
recursos disponíveis, correção de desvios, solução de problemas, refor-
mulação de práticas, redefinição de estratégias de atuação, entre outros. 
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E foi para esse aperfeiçoamento que se deu a criação do Índice de 
Desempenho da Gestão Descentralizada do Programa Dinheiro Direto 
na Escola (IdeGES-PDDE), um indicador de resultado que contempla 
o nível de alcance do público, o grau de atingimento da execução dos 
recursos repassados e o emprego em sua finalidade. Para isso, engloba 
informações de três indicadores: o de adesão ao Programa; o de 
execução de recursos; e o de prestação de contas.

Compreender o modelo do IdeGES e analisar a consolidação de 
informações do PDDE por meio desse indicador de resultados é o 
objeto deste estudo. Na primeira parte será delineado um breve relato 
da implantação do programa ao longo dos anos de sua execução; na 
segunda parte será apresentado o modelo gerencial utilizado para 
construção do indicador; e na última parte alguns resultados serão 
registrados bem como a análise da inclusão desses instrumentos para 
estimular o engajamento institucional de todos os envolvidos nessa 
política de melhoria e aperfeiçoamento da gestão educacional.

O PDDE e a gestão descentralizada de recursos 
para a escola

Assentado como política educacional há mais de 25 anos, o PDDE 
tem a finalidade de prestar assistência financeira, pela destinação 
anual de recursos em caráter suplementar, às escolas públicas munici-
pais, estaduais e distritais de educação básica, e às escolas privadas de 
educação especial beneficentes da assistência social ou do atendimento 
direto e gratuito ao público, numa perspectiva de garantir o funciona-
mento da escola, atuando na melhoria infraestrutura, ampliação do 
protagonismo e da autonomia para os estabelecimentos de ensino 
(BRASIL, 2021). Carvalho (2006) verificou em sua investigação sobre 
a cultura escolar, que a sucessiva autonomia atribuída às escolas e a 
descentralização de decisões, revelam uma evolução e a importância 
da dimensão local.

A gestão dos valores recebidos permite aos responsáveis pelo 
PDDE na escola, a tomada de decisão que envolve desde ações de 
planejamento até a logística de contratação e recebimento dos serviços 
e produtos, envolvendo assim uma relação dentro de contexto de inde-
pendência e liberdade. Os recursos transferidos pelo PDDE podem ser 
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utilizados na aquisição de material permanente e de consumo, na reali-
zação de pequenos reparos, adequações e serviços necessários a manu-
tenção, conservação e melhoria da estrutura física da unidade escolar, 
para avaliação de aprendizagem, implementação de projeto pedagó-
gico e no desenvolvimento de atividades educacionais (BRASIL, 2021). 
Para receber esses recursos, escolas com mais de cinquenta alunos 
devem constituir Unidades Executoras Próprias (UEx), as de pequeno 
porte recebem e são apoiadas pelas suas Prefeituras e Secretarias de 
Educação, as Entidades Executoras (EEx).

Essa exigência de constituição de UEx é um ponto de destaque, 
de mudança imposta pelo programa, que envolve a gestão da esfera 
pública versus esfera privada. Na busca para adotar medidas menos 
burocráticas, e fazer com que os recursos cheguem com mais agilidade 
e diretamente às escolas, a opção foi criar essas entidades privadas sem 
fins lucrativos, representativas das escolas beneficiárias. Peroni e Adrião 
(2007), ao estudar o PDDE, verificaram uma minimização da autonomia 
nas políticas de gestão da escola, uma centralização por parte da União, 
com essa obrigatoriedade da UEx.

Outro ponto importante nessa relação impulsionada pelo PDDE, 
e que se mantém em constante discussão, é a questão da vinculação 
de recursos da educação pública para o setor privado, pela inclusão das 
matrículas de estudantes das escolas privadas de educação especial, 
mesmo sendo beneficentes da assistência social ou de atendimento 
direto e gratuito ao público. Nesse contexto, Abrucio (2010) destaca que 
as políticas continuam incentivando o crescimento do setor privado, 
causando a preocupação em criar condições mais favoráveis para o 
desenvolvimento do ensino privado do que para o público, em que a 
maior parte dos estudantes estão matriculados. Esse conflito leva a 
refletir como o Programa pode contribuir para proporcionar igualdade 
de oportunidade de acesso e uma educação pública de qualidade.

A sistemática do PDDE, advindo, sobretudo, de seu modelo 
simplificado de descentralização e gestão de recursos, foi decisivo para 
o crescimento do programa nos últimos anos. Até 2008, o programa 
contemplava apenas as escolas públicas de ensino fundamental. Em 
2009, com a edição da Medida Provisória nº 455, de 28 de janeiro de 
2009 (transformada posteriormente na Lei nº 11.947, de 16 de junho de 
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2009, foi ampliado para toda a educação básica, passando a abranger 
as escolas da educação infantil e de ensino médio (BRASIL, 2009).

Em 2020 o orçamento do Programa efetivou mais de R$ 1,77 bilhões, 
distribuídos em mais de 118 mil escolas (BRASIL, 2021a). Ao analisar o 
levantamento das informações da execução do Programa no período 
de 2017 a 2021, é possível identificar uma diminuição do orçamento e 
do pagamento. Tal situação ocorre em um momento de dificuldades 
econômicas em que passa o País. E nos últimos dois anos, a pandemia 
de COVID-19 também pode ser um fator que influenciou nessa queda 
de recursos. O Gráfico 1 demonstra essa situação, ao comparar valores 
de dotação, empenhos e pagamentos. 

Gráfico 1 – Execução Orçamentária – valores nominais – PDDE 2017 a 2021.

Fonte: SIOP Ano: 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 – Plano Orçamentário: 
0000 – Dinheiro Direto na Escola para a Educação Básica – Despesas 

Diversas, 0004 – PDDE Estrutura – Diversidade e Inclusão, 0005 – PDDE 
– Educação Conectada, 0006 – PDDE – Novo Ensino Médio, 0007 – PDDE 

– Alfabetização, COVID-19 – PDDE Emergencial.

Elaboração: Coordenação de Monitoramento e Apoio à Gestão-CGAME-
DIRAE-FNDE.

Além de demonstrar essa desacelerada na execução, o Gráfico 
1 também engloba informações das Ações Integradas. Desde 2008, 



87Monitoramento • 1º Prêmio Nacional de Educação 

Monitoramento e gestão descentralizada nas escolas públicas brasileiras: um 
olhar sobre o IdeGES do Programa Dinheiro Direto na Escola

diversos programas e projetos de iniciativa do Ministério da Educação 
(MEC) passaram a utilizar o modelo operacional e regulamentar o PDDE 
para destinar recursos às escolas públicas do País. Essas transferências 
financeiras, que, no âmbito do PDDE, passaram a ser designadas de 
ações integradas, contribuem para a implementação de políticas do 
MEC com objetivos específicos, englobando desde investimentos para 
adequações de prédios escolares (a fim de garantir, por exemplo, abas-
tecimento de água potável, esgotamento sanitário e acessibilidade) a 
incentivos financeiros para melhoria do Índice de Desenvolvimento da 
Educação Básica (Ideb) das escolas. O Quadro 1 traz essas ações que 
atualmente integram o PDDE.

Quadro 1 – Ações Integradas do PDDE – 2021.

Órgão responsável Programa

Secretaria de Educação Básica 

(SEB/MEC)

Novo Ensino Médio 

Mais Alfabetização

Novo Mais Educação

Educação Inovação Conectada

Emergencial

Brasil na Escola

Educação em Família

Secretaria de Modalidades Espe-

cializadas (SEMESP/MEC)

Água e Esgotamento Sanitário

PDDE Campo

Escola Acessível

Sala de Recursos

Secretaria de Alfabetização 

(SEALF/MEC)
Tempo de Aprender

Fonte: Coordenação de Execução do Dinheiro Direto na Escola – CODDE/FNDE.

Ao longo das últimas três décadas, foi possível acumular uma 
grande experiência em planejamento, implantação e execução da 
política de descentralização de recursos diretos às escolas. mudanças 
efetivas podem ser citadas, tais como a flexibilização de utilização dos 



88Monitoramento • 1º Prêmio Nacional de Educação 

Monitoramento e gestão descentralizada nas escolas públicas brasileiras: um 
olhar sobre o IdeGES do Programa Dinheiro Direto na Escola

recursos e a implantação do cartão PDDE3, dentre outras. No entanto, o 
monitoramento necessita de novas estratégias que levem à expansão, 
ao compartilhamento do conhecimento e à busca de alternativas de 
competências em âmbito nacional.

Além disso, novas ferramentas para monitoramento foram 
desenvolvidas para minimizar os grandes desafios ainda existentes. 
Tais como: escolas que não apresentam prestação de contas; escolas 
que não mantém seus cadastros atualizados e, portanto, não recebem 
recursos; e ainda escolas que tem dificuldade de executar os projetos, 
deixando um volume de recursos que se mantém em saldos de contas, 
sem utilização. Dados do FNDE, apresentados no Gráfico 2, indicam a 
existência de saldos em contas após um ano de transferência. Perce-
be-se um maior acúmulo de saldos após 2019, o que provavelmente 
reflete a dificuldade de execução dos recursos por parte das escolas ao 
longo do período de pandemia da Covid-19.

Gráfico 2 – Saldos em Conta – PDDE 2016 a 2021.

Fonte: SIGEF. 

Elaboração: Coordenação de Monitoramento e Apoio à Gestão-CGAME-
DIRAE-FNDE.

3  O Cartão PDDE é um cartão na função débito do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), válido 
para uso em todo o território brasileiro. O cartão é emitido em nome do presidente da UEx e não pode 
ser usado por outra pessoa. Possui limite de gastos, conforme o valor que a escola tem direito de rece-
ber de PDDE, calculado em função do número de alunos informados no Censo Escolar (BRASIL, 2019).
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O modelo gerencial do ideGES

A implantação do IdeGES pode ser mais um instrumento promissor 
para melhoria da gestão e dos resultados do PDDE. Ela contribui para o 
avanço de estratégias efetivas, facilitando a comunicação e a prestação 
de uma boa assistência técnica, como também para o aperfeiçoamento 
das ações de descentralização de recursos às escolas, fortalecendo essa 
importante política brasileira, pela autonomia e autogestão. 

O desenvolvimento de indicadores e técnicas quantitativas para 
estudar o impacto de ações governamentais vem sendo cada vez mais 
utilizado para consolidar as atividades de planejamento. Scaratti e Calvo 
(2012) destacam que foi a partir dos anos 1980 que indicadores come-
çaram a ser desenvolvidos no Brasil para fins de controle da aplicação 
de recursos públicos.

Nessa perspectiva de crescente interesse no setor público federal, 
novas oportunidades de transformação de práticas e melhorias de 
processos, serviços e da gestão organizacional surgiram. Foi nesse 
contexto que o projeto de criação do IdeGES rompeu como proposta, 
advindo da necessidade de um mecanismo que contribuísse para 
conhecer o desempenho dos resultados do PDDE e para fortalecer a 
implantação de ações, a partir da observação das evidências e do moni-
toramento das gestões idealizadas nas Entidades e Unidades Execu-
toras (BRASIL, 2021b).

Como apresentado, o PDDE atua para autogestão e autonomia 
da administração do estabelecimento de ensino. Por seu caráter trans-
formador e sua importância para a gestão democrática, a criação de 
um indicador de resultados organizado para o gerenciamento de infor-
mações motivou a elaboração do IdeGES-PDDE.

Uma estratégia baseada em análise e organização de dados, como 
a implantação do IdeGES, necessita de planejamento, implementação 
e gerenciamento, para que resulte em um projeto reconhecido como 
ferramenta de monitoramento, deliberação e controle social, por parte 
de gestores, técnicos e comunidade em geral. Com esse objetivo, o 
processo formativo e operacional se estruturou com o apoio da equipe 
de especialista do FNDE, sendo regularizado por meio da Resolução 
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nº 15, do Conselho Deliberativo do FNDE, de 16 de setembro de 2021 
(BRASIL, 2021c).

Tal normativo destaca o IdeGES no processo de monitoramento 
e assistência técnica, para auxiliar na tomada de decisão, pela avaliação 
situacional e identificação de normalidades, resultante do acompanha-
mento de processos-chave, conforme registros a seguir: 

[...] Art. 45. 

[...] § 2º Para fins de monitoramento, avaliação, controle social e 
para orientar a adoção de estratégias de incentivo à melhoria 
da gestão do Programa nas escolas, municípios e estados, o 
FNDE utilizará o Índice de Desempenho da Gestão Descentra-
lizada do PDDE – Ideges-PDDE, o qual é um índice composto 
que permite mensurar o desempenho da gestão descentrali-
zada do PDDE em todo território nacional. (BRASIL, 2021)

 Para o alcance desse objetivo, o Ideges-PDDE propõe que o 
desempenho do programa seja considerado satisfatório apenas se 
alcançar o máximo de seu público-alvo, com os recursos utilizados de 
forma correta e empregados nas finalidades previstas. Para isso, agrega 
indicadores de três dimensões, representativas do desempenho do 
programa pelos entes federados e as escolas: adesão, execução e pres-
tação de contas dos recursos. O Quadro 2 descreve essas três dimen-
sões.

Quadro 2 – Indicadores formadores do IdeGES.

Índice de Desempenho da Gestão Descentralizada do Programa Dinheiro 

Direto na Escola (IdeGES-PDDE)

1 adesão
proporção de escolas que aderiram ao PDDE, em 

relação ao universo de escolas do Censo Escolar);

2 execução
proporção dos recursos disponibilizados execu-

tados pelas entidades



91Monitoramento • 1º Prêmio Nacional de Educação 

Monitoramento e gestão descentralizada nas escolas públicas brasileiras: um 
olhar sobre o IdeGES do Programa Dinheiro Direto na Escola

3
prestação de 

contas

proporção de prestações de contas nas 

situações de “aprovadas” e “aprovadas com 

ressalva” em relação ao total de prestações que 

deveriam ter sido entregues

Fonte: FNDE.4

O Indicador de Adesão ao PDDE (IAd) objetiva apontar o interesse, 
a capacidade e a viabilidade das comunidades escolares em mobilização 
para participar e constituir suas UEx. Ao medir a proporção de escolas 
que aderiram ao Programa em um determinado espaço de tempo, é 
possível conhecer o real atendimento. Por exemplo, o baixo desem-
penho pode sinalizar falta de conhecimento e dificuldades adminis-
trativas dos beneficiários em aderir ao Programa. O cálculo é realizado 
pela razão entre o número de escolas que aderiram ao Programa, por 
meio do sistema PDDEweb5, isto é, que se cadastraram no programa, 
e o número total de escolas passíveis de atendimento no período em 
análise, conforme o Censo do Ensino Básico do ano anterior ao de refe-
rência, multiplicado por 10, como representado na fórmula a seguir:

                         (1)

Onde:

IAd é o indicador de adesão ao PDDE.

Nea é representado pelo número de escolas que se cadastraram 
no Programa PDDEweb e que estão vinculadas a alguma entidade 
representativa (UEx ou EEx).

Nep é o número de escolas passíveis de atendimento no ano em 
referência, estimado com base no Censo Escolar do ano anterior6.

O índice (a) indica o ano de referência.

4  Fonte dos dados: Relatório “Situação Cadastral no PDDE Web”, disponível no Sis-
tema de Ações Educacionais do PDDE (SAE/PDDE) – FNDE.

5  Fonte dos dados: Relatório “Situação Cadastral no PDDE Web”, disponível no Sis-
tema de Ações Educacionais do PDDE (SAE/PDDE) – FNDE.

6  São filtradas do Censo Escolar todas as escolas públicas municipais e estaduais 
em atividade e escolas privadas filantrópicas ligadas a Entidades Mantenedoras.
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O Indicador de Execução de Recursos (IEx) pretende apontar a 
eficiência dos processos de execução do Programa, pelas entidades 
gestoras do Programa na ponta. Esse indicador é calculado pela razão 
entre o valor total executado e o valor disponível no período de apuração, 
multiplicado por 10. Sua fórmula registrada a seguir demonstra o cálculo 
desse indicador pela razão entre o valor total executado e o valor dispo-
nível no período de apuração, multiplicado por 10.

                            (2)

Onde:

IEx é o Indicador de Execução de Recursos.

VTE é o Valor Total Executado, calculado pela diferença entre o Valor Total 
Disponível no período (VTD) e o saldo do último mês do período (SalUM).

Fórmula: 𝑽𝑻𝑬 = 𝑽𝑻𝑫 −𝑺𝒂𝒍𝑼𝑴

VTD é o valor total repassado durante o período de observação (VR ͭ), 
somado ao saldo disponível no mês anterior ao período (SalAA ͭ).

Fórmula: 𝑽𝑻𝑫 = 𝐕𝐑 +𝑺𝒂𝒍𝑨𝑨

Em todos os casos, índice (a) indica o ano de referência.

O Indicador de Regularidade com Prestação de Contas (IrPC) é 
calculado pela razão entre o número de prestações de contas nas situa-
ções de “aprovadas” e “aprovadas com ressalva” e o quantitativo total de 
obrigações de prestar contas, multiplicado por 10. Com a finalidade de 
conhecer a situação de atendimento de disposições legais e normativas 
e se os recursos foram utilizados de forma correta para a manutenção 
e melhoria da infraestrutura física e pedagógica dos estabelecimentos 
de ensino, busca-se o alcance de maior nível de qualidade técnica na 
execução do PDDE. A fórmula desse indicador é descrita a seguir:

                         (3)

Onde:

IrPC é o Indicador de Regularidade com Prestação de Contas.

NPCA é o número de prestação de contas aprovadas sem ressalvas.

NPCR é o número de prestação de contas aprovadas com ressalvas.

OPC representa o quantitativo de prestações de contas que deveriam ser 
apresentadas (obrigações de prestar contas).

O índice (a) indica o ano de referência. 
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A partir desses três indicadores, o IdeGES-PDDE faz um rear-
ranjo para contabilização, permitindo uma classificação das enti-
dades. O índice é calculado pela média simples, onde o valor de cada 
um dos índices (IAd, IEx, IrPC) é somado, multiplicado por 10 e divido 
por 3 (número de índices), e varia de 0 a 10, com periodicidade anual, 
conforme registrado na fórmula a seguir:

                            (4)

A intenção do Ideges é proporcionar um mecanismo objetivo e 
fácil para mensuração do desempenho da gestão do PDDE. De acordo 
com o Programa (BRASIL, 2021b), o Índice tem o intuito de atingir os 
seguintes propósitos: 

a) favorecer e/ou viabilizar iniciativas de monitoramento e 
avaliação do programa, permitindo a identificação das loca-
lidades do País com maiores dificuldades na execução dos 
programas, além de permitir a identificação de quais são os 
problemas (adesão, execução, prestação de contas, uso do 
sistema);

b) identificar as localidades com desempenhos mais críticos 
para orientar as ações de assistência técnica, direcionado 
cursos, capacitações, envio de comunicados com orientações 
para a resolução dos problemas;

c) estimular esforços político-institucionais para melhoria do 
desempenho: a divulgação dos índices de desempenho para 
os entes federativos propicia estímulo para o engajamento 
político-institucional de escolas e secretarias de educação;

d) reconhecer iniciativas exitosas de gestão, premiando 
entidades/entes federados com desempenho exemplar: 
mediante envio de documentos de reconhecimento, criação de 
prêmios nacionais, divulgação de práticas exitosas de gestão 
em veículos de comunicação; e
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e) contribuir para alocação orçamentária mais eficiente, de 
maneira a alocar mais recursos financeiros nas entidades que 
demonstraram maior capacidade de gestão, de maneira a 
evitar ociosidade de recursos e reduzir riscos de desvios.

Com esses propósitos, o resultado do IdeGES é apresentado por 
faixa de classificação, que varia de 0 a 10. A régua de classificação na 
Figura 1 demonstra os intervalos, classificando o desempenho das enti-
dades de Muito Baixo até Muito Alto.

Figura 1 – Faixas de classificação do IdeGES-PDDE.

Fonte: FNDE (BRASIL, 2021b).

Pela análise das informações do painel BI, a granularidade do 
Ideges permite: aferir o desempenho de gestão em vários níveis de 
segmentação em todo o território nacional; conhecer as informações 
de cada unidade UEx, por rede de ensino, localização geográfica, porte 
dos municípios, entre outras tipologias, com foco na gestão de recursos 
na esfera pública.

O monitoramento do PDDE e o ideGES

Como apresentado, o objetivo do IdeGES é utilizar indicadores para 
mensurar o desempenho da gestão descentralizada dos programas de 
manutenção escolar em todo território nacional, orientar a ação gover-
namental para a melhoria dos programas, permitir o controle social e 
reconhecer iniciativas exitosas de gestão. Para alcançar esse objetivo, 
os resultados dos índices de gestão são publicados no site do FNDE 
por meio de painéis BI. A Figura 2 traz uma demonstração desse instru-
mento. 
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Figura 2 – Painel do IdeGES PDDE – 2020. Fonte: Monitore o PDDE – 
FNDE7.

 Com esse panorama, as informações coletadas no painel disponi-
bilizado para consulta externa no sítio web do FNDE permitem acom-
panhar as situações do desempenho da gestão do Programa em vários 
níveis de segmentação, como por rede de ensino (estadual ou muni-
cipal), localização geográfica (regiões, unidades da federação, meso e 
microrregiões e municípios), porte de municípios (metrópoles, grandes, 
médias e pequenas cidades), entre outras tipologias. O índice abrange 
todo o território nacional, focado na gestão dos recursos destinados às 
redes públicas de ensino. O Gráfico 3 apresenta o resultado do IdeGES 
por região brasileira, referente ao ano de 2020.

7  Disponível em: https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNzhlMjBhMDAtODZlYy-
00ZjUyLTg0NjctZjgwZjc2NDFlZTFkIiwidCI6ImNmODQ1NGQzLWUwMTItNGE5ZC-
05NWIzLTcwYmRiNmY0NTlkNSJ9.
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Gráfico 3 – Resultado do IdeGES 2021, por região administrativa.

Fonte: Painel do Ideges – FNDE.

Ao analisar esse resultado, comparando a média nacional de 
8,48 apurada em cerca de 135 mil entidades, é possível constatar que 
as regiões Norte e Centro-Oeste se encontram abaixo da média geral. 
Essas informações são corroboradas quando se verifica a situação de 
cada município. Na Tabela 1 constata-se que os menores índices de 
2020 aparecem em municípios do Estado do Piauí.

Tabela 1 – Municípios com menor IdeGES 2021.

UF Município IdeGES

PI Flores do Piauí 0,74

PI Lagoa do Piauí 0,83

MA Godofredo Viana 0,97

MT Serra Nova Dourada 1,19

MG Ewbank da Câmara 1,28

Fonte: Painel do Ideges – FNDE.

Os cinco municípios registrados na Tabela 1 em pior situação de 
IdeGES são municípios pequenos, com população de até 10 mil habi-
tantes. O curioso que os cinco municípios melhor pontuados também 
são de pequeno porte, conforme registro da Tabela 2 a seguir. 
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Tabela 2 – Municípios com maior IdeGES 2021.

UF Município IdeGES

SC Alfredo Wagner 10

GO Damolândia 10

SP Guarani d’Oeste 10

SP Mesópolis 10

MG Dom Silvério 10

Fonte: Painel do Ideges – FNDE.

O resultado de 2021 também aponta que mais de 13,9 mil estabe-
lecimentos de ensino tiveram nota máxima em nível de desempenho, 
e mais de 75,7 mil escolas das redes estaduais e municipais estão com 
nota acima de 8, considerado uma ótima performance. Em 2020 esses 
resultados foram de 11,5 mil com nota 10, o que equivale a um incre-
mento de 21%, de 55 mil escolas com alto desempenho demonstrando 
uma elevação de nível de 38%.

São resultados indicativos que o IdeGES pode se tornar um instru-
mento contínuo de monitoramento para contribuir com o aperfeiço-
amento da política e a gestão do PDDE no âmbito das escolas distri-
tais, estaduais e municipais, pela transparência das informações e pela 
possibilidade de busca por formas de parcerias e colaborações entre 
os entes federados e o Governo Federal na luta para efetivar as ações e 
inovações necessárias para melhoria das condições escolares no País. 

Considerações finais

Conhecer o IdeGEs, instituído para monitorar os resultados do 
PDDE, por meio de documentos e legislações norteadoras e do painel 
elaborado para organizar e visualizar as informações do Índice, no 
intuito de apoiar os gestores e técnicos nas tomadas de decisão, foi o 
objetivo deste estudo.

Como indicado pelos estudiosos, indicadores são instrumentos 
que permitem mensurar os níveis de desempenho de ações, monitorar 
e orientar as ações governamentais, principalmente quando se trata de 
uma política que atinge milhares de pessoas e informações, como é o 



98Monitoramento • 1º Prêmio Nacional de Educação 

Monitoramento e gestão descentralizada nas escolas públicas brasileiras: um 
olhar sobre o IdeGES do Programa Dinheiro Direto na Escola

caso do PDDE, com suas inúmeras possibilidades, entidades e unidades 
executoras.

Apesar da limitação de um instrumento relativamente novo, 
com pouco tempo de implantação, que ainda não permite uma inves-
tigação aprofundada, histórica e comparativa, seus resultados causam 
uma percepção positiva. Cuja manutenção contribuirá para novos 
rumos do Programa, envolvendo a transparência, a agilidade e o acesso 
irrestrito de dados do PDDE e, especialmente para a gestão estratégica 
e autônoma, o apoio à tomada de decisões. 

Ao perceber no aplicativo a existência de entidades sem ou com 
baixo nível de IdeGES, é imprescindível refletir sobre a utilidade desse 
importante instrumento de monitoramento de resultados, indicando 
que é indispensável investir em capacitação, divulgação e orientação às 
equipes e técnicos participantes do PDDE. E, principalmente, estimular 
a aproximação dos participantes do programa, pelo engajamento políti-
co-institucional de todos os envolvidos, para favorecer o controle social, 
a troca de experiência de iniciativas exitosas, a colaboração para acertos 
e correção de rumos e, consequentemente, para a melhoria da gestão 
e governança do PDDE, de modo a mitigar a ineficiência na execução 
dos recursos repassados.

Por fim, entende-se que indicadores como o IdeGES constituem 
mecanismos úteis para promover a melhoria da gestão dos programas 
em seus diversos níveis institucionais, favorecendo a efetiva conversão 
dos valores repassados pelo programa em benefícios para as redes de 
ensino e suas comunidades.
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Resumo

A inclusão e a equidade são tratadas secundariamente nos estudos 
de qualidade educacional, porém são igualmente importantes para 
que o direito à educação se efetive. O objetivo deste artigo é propor 
um procedimento para o acompanhamento da eficácia em se obter 
inclusão e equidade. A amostra foi obtida de seis redes educacionais 
de ensino médio em 19 municípios no Brasil. A análise de eficácia em 
inclusão foi desenvolvida a partir do parâmetro-alvo de 96% de apro-
vação estabelecida na implantação do Índice de Desenvolvimento da 
Educação Básica (Ideb). Para análise da equidade, foi utilizado o conceito 
de igualdade de base em que nenhum aluno deveria finalizar o ensino 
básico com conhecimentos inferiores aos essenciais para que se possa 
desfrutar de oportunidades futuras. O procedimento de accountabi-
lity proposto identifica as unidades mais eficazes e sugere associação 
dos resultados obtidos com o nível socioeconômico dos alunos. Uma 
exceção à regra são os alunos da rede federal que, embora tenham, em 
média, menores níveis socioeconômicos em relação às redes educa-
cionais privadas, possuem indicadores de aprendizagem e equidade 
de base tão bons ou melhores. A taxa de reprovação é um ponto de 
atenção, uma vez que pode ser considerada um gatilho para a evasão e 
a exclusão dos estudantes do direito à educação.

Palavras-chave: Eficácia Escolar; Qualidade Educacional; Indicadores 
Educacionais; Ensino Médio; Accountability.
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Introdução

Muitos dos estudos em avaliação educacional se concentram 
em analisar a eficácia em se obter resultados de proficiência ao final 
de determinada etapa de ensino para inferirem sobre a qualidade da 
educação. No entanto, a educação pode ser vista como polissêmica, ou 
seja, são múltiplos os resultados desejáveis, como o pleno desenvolvi-
mento dos estudantes, a cidadania, a criticidade, a preparação para o 
mundo do trabalho, a equidade de aprendizado, entre outros.

Embora os resultados de proficiência sejam bons preditores para 
o desenvolvimento do indivíduo e econômico de um país, resultados 
de acesso, permanência e inclusão de alunos, bem como equidade de 
aprendizado, são também importantes para que o direito à educação se 
concretize (SOARES; ALVES, 2003; HANUSHEK; WOESSMANN, 2007). No 
Brasil, esses indicadores se tornam ainda mais relevantes na etapa de 
ensino médio, pois apenas 65% dos alunos concluem esse ciclo escolar 
até aos 19 anos. A repetência e o abandono escolar que inviabilizam a 
oportunidade de educação dos jovens são ainda mais intensos entre os 
estudantes socialmente mais vulneráveis: a conclusão do ensino médio 
até aos 19 anos entre os 25% mais pobres é 51,2% contra 87,9% entre os 
25% mais ricos. A desigualdade de aprendizado também possui forte 
associação com o nível socioeconômico. Ao finalizar o ensino médio, 
67,5% dos alunos do ensino privado possuem aprendizado adequado 
para leitura e 39,3% para matemática. Entre os alunos de escola pública, 
o nível de aprendizado adequado cai para 22,7% em leitura e 4% para 
matemática (TODOS PELA EDUCAÇÃO, 2020).

Uma forma de contribuir para a melhoria da educação pública é 
por meio do monitoramento de resultados planejados e realizados, um 
dos elementos funcionais da gestão em qualquer tipo de organização. A 
literatura de avaliação educacional tem utilizado o conceito de accoun-
tability, que tem incorporado uma concepção de responsabilidade na 
obtenção de resultados por parte dos gestores educacionais. Pelo lado 
da sociedade, o conceito tem o objetivo de disponibilizar instrumentos 
de transparência e de resultados que sirvam como parâmetros para a 
mobilização social em prol de uma educação pública de qualidade.

Embora os exames padronizados existam desde o final da década 
de 1980 no Brasil, foi somente com o advento do Plano de Desenvol-
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vimento da Educação (PDE) em 2007 que o país passou a ter, oficial-
mente, uma política de accountability na educação. Essa nova ordem 
teve o objetivo de mobilizar a sociedade por meio da divulgação e trans-
parência de resultados escolares para induzir melhorias na qualidade 
educacional, identificar boas práticas que valeriam ser disseminadas e 
avaliar se os direitos constitucionais estavam sendo efetivados (BRASIL, 
1988; BRASIL, 1996; BRASIL, 2011; HADDAD, 2008).

Motivado por esse contexto, o estudo propõe um procedimento 
de monitoramento de eficácia em se obter os resultados desejáveis de 
inclusão e equidade de aprendizado em seis redes de ensino médio loca-
lizadas em 19 munícipios do Estado de São Paulo no Brasil. A inclusão 
é representada pela taxa de aprovação dos estudantes e a equidade é 
representada pelo conceito de igualdade de base.

Além dessa introdução, a seção seguinte discorre sobre os conceitos 
de inclusão e equidade de aprendizado na educação; na terceira seção 
é compartilhada a metodologia do trabalho; na quarta é discutida a 
análise de dados e resultados; e, por último, são feitas as considerações 
finais.

Eficácia na Inclusão e na Equidade Educacional

No Brasil, existem poucos estudos com foco no ciclo do ensino 
médio e menos ainda com o recorte de avaliação e monitoramento de 
qualidade na educação. Machado et al (2009) fizeram um levantamento 
bibliográfico sobre estudos com foco nesta etapa de ensino entre os 
anos de 1998 e 2008. O resultado aponta um total de 1.992 trabalhos 
concentrados na temática “organização do trabalho pedagógico” (59%), 
desenvolvidos por meio de dissertações e teses (93%). No levantamento 
dos autores, apenas um trabalho possuía o tema de avaliação na qual foi 
utilizado o Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb). Conceitos 
como eficácia, eficiência e accountability sequer foram mencionados. 

A universalização tardia do ensino fundamental no Brasil talvez 
seja a principal razão para que os estudos sobre o ensino médio apare-
cessem somente após a primeira década dos anos 2000. Com a obriga-
toriedade do ensino médio a partir de 2009, iniciaram-se, ainda que de 
maneira incipiente, a produção de pesquisa com o foco no monitora-
mento da qualidade nessa etapa de ensino (NEUBAUER et al., 2011).
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No geral, pesquisadores têm associado o conceito de quali-
dade a partir das seguintes dimensões: acesso à escola, permanência, 
aprendizado e equidade (NEUBAUER et al, 2011; GUSMÃO, 2013). Muitos 
desses estudos são desenvolvidos em uma ou duas dessas dimensões 
e influenciados pelas legislações que surgiram ao longo do tempo. No 
ano de 2015, a Organização das Nações Unidas (ONU) apresentou a 
Agenda 2030, que inclui 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS) a serem alcançados até o ano de 2030. Entre os objetivos, o de 
número 4, detalhado no parágrafo 25 do documento de adesão do 
Brasil, “Transformando Nosso Mundo: A Agenda 2030 para o Desenvol-
vimento Sustentável”, propõe:

Assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade, e 
promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida 
que os ajudem adquirir os conhecimentos e as habilidades ne-
cessários para explorar oportunidades e participar plenamente 
da sociedade. (ONU, 2015)

A interpretação do direito à educação como educação de quali-
dade utilizada por esta pesquisa está, também, de acordo com Soares 
et al. (2019) em que esse conceito será atendido se, e somente se, o estu-
dante:

1 – Tiver acesso à matrícula escolar, permanecer matriculado 
e realizar trajetória escolar regular durante a educação básica 
obrigatória (dos 4 a 17 anos);

2 – Tiver adquirido, ao final da escolarização básica obrigatória, 
os aprendizados necessários para se apropriar da cultura, in-
gressar e progredir no mundo do trabalho, exercer a cidadania 
e possuir meios para dar continuidade aos seus estudos (SOA-
RES et al., 2019, p. 3).

A partir do primeiro pressuposto, pode-se inferir que educação 
é o aprendizado que exige escola, uma vez que o indivíduo precisa 
ter acesso e permanecer nela ao menos durante a educação básica. 
A partir do segundo pressuposto, pode-se inferir que uma educação 
de qualidade é o resultado da escolarização e do aprendizado em nível 
adequado. A expressão “nível adequado” está associada ao conceito de 
equidade e sugere que existe um nível essencial de conhecimentos, 
habilidades, atitudes e valores os quais sem eles o indivíduo não será 
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capaz de se apropriar da cultura, progredir no mundo dos estudos e do 
trabalho, além de fazer o uso do exercício da cidadania.

Os dois pressupostos apresentados por Soares et al. (2019) arti-
culam bem com o tripé inclusão-aprendizagem-equidade sugeridos 
pelos ODS. Uma vez que a dimensão aprendizagem é bem explorada 
na literatura, este trabalho lança luz aos outros dois conceitos que estão 
em constante construção para que se viabilize o monitoramento do 
direito à educação.

Inclusão

Pode-se definir inclusão como o acesso e a permanência do estu-
dante na educação básica obrigatória. Sob a perspectiva legal, a efeti-
vação do resultado desejável “inclusão” na educação básica no Brasil 
se daria por meio da trajetória escolar dos 4 aos 17 anos, sendo que 
dos 15 aos 17 essa trajetória, em um sistema educacional eficiente e 
regular (transição sem repetências ou evasão), se daria no ensino médio 
(BRASIL, 1988; BRASIL, 2009; INEP, 2017).

De acordo com Fernandes (2007, p. 7), a questão de acesso à educação 
está praticamente resolvida nas redes públicas de ensino do ensino 
fundamental e médio, uma vez que a oferta de vagas é suficiente para 
as crianças e adolescentes nessas etapas de ensino1. Mesmo que exista 
um tímido avanço nos resultados desejáveis no ensino médio, há desa-
fios quanto a permanência desses alunos na escola, nas taxas de repe-
tência, na não desprezível proporção de abandono de adolescentes, 
além dos estagnados resultados de proficiência obtidas pelos exames 
padronizados.

1  O gargalo da educação básica brasileira, sob a ótica de universalização de vagas e acesso, está na 
educação infantil (creches – 0 a 3 anos; e pré-escola – 4 a 5 anos) e educação especial, ciclos que são 
necessários avanços relevantes para o atendimento da demanda.
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Gráfico 1 – % Jovens no Ensino Médio (EM) – Brasil e Estado de São Paulo.
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Fonte: IBGE/Pnad Contínua e Todos Pela Educação. Elaborado pelo 
autor. O gráfico 1a representa o conceito de taxa líquida de matrícula – 

matrícula do ensino médio na idade certa.

Os Gráficos 1a e 1b mostram a evolução da porcentagem de jovens 
entre 15 e 17 anos que estão matriculados no ensino médio e os que 
concluíram essa etapa de ensino com até 19 anos, respectivamente. 
Embora seja possível perceber uma evolução em ambos os indicadores 
ao longo do tempo, em uma outra perspectiva, são 675 mil jovens brasi-
leiros entre 15 e 17 anos que não concluíram o ensino médio e estão fora 
da escola (TODOS PELA EDUCAÇÃO, 2020).

Em 2019, 92,5% dos alunos com idade entre 15 e 17 anos estavam 
na escola. Desses, 71,1% estavam no ensino médio, o restante estava em 
outras etapas de ensino inferiores. O indicador de distorção ano-série 
(percentual de alunos com 2 ou mais anos de atraso) era 26,2%, o que 
indica que a repetência na trajetória escolar ainda é algo a ser enfren-
tada. Embora as desigualdades persistam por área urbana e rural, entre 
alunos negros e brancos, bem como por localização geográfica, ela é 
mais intensa no recorte de renda domiciliar per capita. De cada 100 
alunos que se matriculam no ensino fundamental, apenas 65 concluem 
o ensino médio aos 19 anos, sendo que essa estatística é de 51,2% entre 
os 25% mais pobres, contra 87,9% entre os 25% alunos mais ricos. As 
análises para o Estado de São Paulo mantêm a tendência da análise 

a) de 15 a 17 anos no EM b) de 19 anos concluíram o EM



107Monitoramento • 1º Prêmio Nacional de Educação 

Proposta de monitoramento da eficácia em inclusão e equidade de aprendizado 
no ensino médio em seis redes educacionais do Estado de São Paulo, Brasil

nacional e são um pouco melhores por se tratar da unidade mais rica 
da federação (TODOS PELA EDUCAÇÃO, 2020).

Portanto, o acesso às vagas não é condição suficiente para a 
permanência e conclusão do ensino médio. Neri (2009), ao analisar os 
dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), aponta 
que 40,3% dos adolescentes entre 15 e 17 anos estão fora da escola por 
falta de interesse; 27,1% por necessidade de trabalho e renda, 10,9% por 
falta de escola2 e 21,7% por outros motivos. A não conclusão do ensino 
médio pode fechar janelas de oportunidades na vida laboral do indi-
víduo. Tavares, Souza e Ponczek (2014) discorrem que a conclusão desta 
etapa de ensino está associada à conquista de melhores empregos que 
se traduzem em um retorno médio de aproximadamente 60% sobre 
quem não possui a conclusão. Ambos os estudos destacam que uma 
quantidade não desprezível de jovens não consegue captar os benefí-
cios econômicos e não econômicos da educação no longo prazo.

Barros (2018), além de confirmar a associação entre evasão escolar 
e vulnerabilidade socioeconômica, de sugerir a miopia que paira sobre 
os jovens uma vez que tendem a não capitar os benefícios futuros do 
aprendizado e conclusão do ensino básico, aponta como fator-chave 
para que o direito à educação assegure o engajamento dos jovens nas 
atividades escolares. Se a escola possui a disponibilidade de serviços 
adequados e de qualidade, mas sem engajamento dos alunos, os 
objetivos desejáveis na educação não serão alcançados. Para o autor, 
a eficácia em se obter resultados desejáveis, como o aprendizado e a 
conclusão da etapa de ensino médio, exige o engajamento dos estu-
dantes:

[...] o aprendizado (resultado desejado) não resulta de forma 
mecânica e diretamente apenas do acesso às oportunidades 
educacionais com a necessária qualidade; o aprendizado tam-
bém depende do interesse e, portanto, do engajamento dos 
estudantes no aproveitamento das oportunidades que, por 
sua vez, não é determinado exclusivamente pela qualidade das 
oportunidades educacionais oferecidas. (BARROS, 2018, p. 9)

2  Segundo o autor, a maior parte deste caso se concentra entre os jovens com ne-
cessidades especiais e zona rural.
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Entretanto, o não engajamento dos jovens na escola é fruto de 
uma série de possíveis causas, como fatores ligados ao clima escolar, 
qualidade percebida da escola, violência, falta de interesse do estudante, 
necessidade de trabalho, status familiar, repetência, entre outros3. No 
caso do status familiar, o desengajamento pode ser dividido em dois 
principais pontos: i) a insuficiência aguda de recursos pode impedir que 
os jovens tenham condições mínimas para frequentar a escola com 
dignidade; ii) a escolaridade insuficiente dos responsáveis pelos jovens 
pode impedir um eficiente apoio nas atividades extraescolares. Consi-
derando o caso da reprovação, a associação com o desengajamento é 
tão mais forte quanto maior for o número de repetência e mais recente 
ela for. Desta forma, reprovações desnecessárias poderiam incentivar o 
abandono e, consequentemente, a exclusão dos estudantes do processo 
educacional (COLEMAN, 1988; SOARES et. al.; 2015; BARROS, 2018).

Figura 1 – Conceitos de Taxa de Rendimento e Taxa de Transição Escolar.

Fonte: Elaborado pelo autor. Nota Técnica das Taxas de Transição (2017) 
do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

(INEP) e Fernandes (2007).

3  Para uma discussão mais aprofundada dos diversos fatores de desengajamento 
ver Soares et al. (2015) e Barros (2018).
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No sistema de monitoramento oficial do governo brasileiro, feito 
a partir do Ideb, a taxa de aprovação cumpre um papel adicional de ser 
um ponderador na busca a qualquer custo por um sistema de ensino 
focado em resultados de proficiência. Isto é, um sistema educacional 
que reprova sistematicamente seus alunos com o objetivo de aumentar 
o desempenho final da turma, provocando excessivas repetências, 
abandonos e transferências para outras instituições não é um sistema 
desejável sob o ponto de vista de inclusão. De acordo com Fernandes 
(2016), o indicador foi construído com o objetivo de evitar as reprovações 
improdutivas, aquelas que não contribuem para elevar o desempenho 
dos estudantes (FERNANDES, 2007; FERNANDES, 2016).

O objetivo dos indicadores de transição escolar é monitorar o 
acesso e permanência dos estudantes na educação básica. A figura 
1 mostra o esquema de construção da taxa de aprovação pelo INEP. 
A taxa de rendimento é o status ao final do ano letivo do estudante: 
aprovado, reprovado ou abandono da escola. Na metodologia do INEP, 
a soma dos três conceitos é sempre 100%. No conceito de taxa de tran-
sição, a ideia é avaliar o status do estudante no ano seguinte que pode 
ser promovido, repetente ou evadido.

Os gráficos 2a e 2b compartilham as taxas de aprovação por rede 
escolar. É possível perceber que tanto na análise nacional quanto na 
análise para o Estado de São Paulo as redes de ensino com adminis-
tração privada possuem as maiores taxas de aprovação e as redes esta-
duais possuem as menores aprovações. A rede federal possui uma 
aprovação entre as duas redes. Se admitirmos que as redes privadas 
possuem alunos com maiores níveis socioeconômicos e as redes fede-
rais e estaduais com níveis médios e baixos, respectivamente, então o 
resultado desejável aprovação (inclusão) está associado com a contex-
tualização socioeconômica dos alunos.
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Gráfico 2 – Taxas de Aprovação por Administração de Ensino.
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Fonte: Inep/Mec, Indicadores Educacionais. Elaborado pelo autor.

 A forma mais adequada para o monitoramento da inclusão é a 
taxa líquida de matrícula que corresponde o percentual de jovens entre 
15 e 17 anos que estão matriculados no ensino médio. O Plano Nacional 
de Educação (PNE) possui uma meta de 85% para esse indicador. No 
entanto, ele só é possível de ser calculado para municípios, estados e ao 
nível nacional, pois exige a estimativa da população entre 15 e 17 anos 
naquele município, estado e no país para o seu cálculo. Uma alterna-
tiva que se apresenta para o monitoramento escolar é a utilização do 
conceito de rendimento do Ideb (SOARES et al., 2019; BRASIL, 2014).

Equidade

Um dos achados mais importantes de Coleman et al. (1966) foi que 
a variância de desempenho entre os alunos de mesma escola era maior 
do que a variância de desempenho entre as escolas. Isto é, os alunos 
de mesma escola ao iniciarem e finalizarem determinada etapa educa-
cional possuíam níveis de proficiência tão diferentes que esse fator se 
torna tão relevante quanto o debate sobre a eficácia em se obter apren-
dizado nas escolas. No Brasil, Travitzki, Ferrão e Couto (2016) sugerem 
que a variabilidade dos resultados é maior no nível intramunicipal do 
que intermunicipal; Andrade e Soida (2015) chegam a resultados seme-
lhantes a Coleman para o ensino médio. Os autores pontuam que as 
escolas tendem a divulgar as médias de resultados no Exame Nacional 
de Ensino Médio (Enem) e omitir a variância intraescolar. Assim, as dife-
renças entre os alunos dentro da mesma escola são negligenciadas, 

a) Brasil b) Estado de São Paulo
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o que dá a falsa impressão de que o desempenho dos estudantes é 
homogêneo (COLEMAN et al., 1966; ANDRADE; SOIDA, 2015; TRAVITZKI, 
FERRÃO; COUTO, 2016).

Essa variabilidade de performance dentro da escola pode ser 
entendida como desigualdade de aprendizado. O conceito de equi-
dade de aprendizado pode ser apresentado em duas dimensões: i) a 
desigualdade pelo baixo nível de aprendizado, isto é, os estudantes não 
aprenderam as competências essenciais que deveriam ter aprendido; 
ii) a desigualdade de aprendizado relativa a grupos sociais, em que os 
indivíduos de um grupo social aprenderam menos do que outro grupo 
social e, assim, possivelmente as desigualdades de aprendizado que se 
apresenta na educação será reproduzida no mundo do trabalho por 
menores chances de ocupar posições valorizadas, desembocando em 
um espiral vicioso de desigualdade social e econômica (SOARES et al., 
2019).

O princípio de equidade de aprendizado está em consonância 
com a Constituição Federal e os ODS das Nações Unidas e, portanto, é 
também uma diretriz a ser perseguida na educação. Pode ser associada 
ao conceito de aprendizado ao nível adequado ou essencial, sem o qual 
não existe a possibilidade de o indivíduo aproveitar as oportunidades 
do mundo do trabalho e dar continuidade aos seus estudos futuros. De 
forma objetiva, é uma nota de corte na qual todos e cada aluno deveria 
ter uma competência igual ou superior àquela determinada por algum 
critério (BRASIL, 1988; ONU, 2015).

Sob a ótica econômica, o Brasil possui indicadores de desigual-
dade semelhantes aos seus pares do BRICS, China e Índia, e da América 
Latina, mas piores em relação aos países desenvolvidos. Na segunda 
coluna do quadro 1 é compartilhado o índice de Gini – quanto mais 
próximo de zero, mais igualitária é a distribuição de renda no país –, a 
participação das pessoas mais ricas/pobres na renda total e a taxa de 
pobreza em cada país.
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Quadro 1 – Índice de Gini, Participação na Renda Total e Taxa de Pobreza.

Menores
10%

Menores
20%

Menores
40%

Maiores
40%

Maiores
20%

Maiores
10%

Crianças 
(< 18)

Jovens 
(18-25)

Adultos    
(26-65)

Idosos   
(> 65) Total

Brasil 0,47 1,3 4,2 13,4 72,8 52,1 36,3 30,1 18,0 17,1 7,7 20,0
BRICS
China 0,51 0,3 1,9 9,4 76,5 53,5 36,2 33,1 22,2 26,6 39,0 28,8
India 0,49 1,4 4,1 12,3 74,9 54,6 38,1 23,6 15,6 17,7 22,9 19,7
Rússia 0,33 2,9 7,4 19,6 63,6 40,6 25,1 19,6 12,1 10,3 14,1 12,7
África do Sul 0,62 0,3 1,6 6,6 84,3 66,0 48,1 32,4 29,5 22,5 20,4 27,0
América Latina
Chile 0,46 1,9 5,1 14,4 72,1 52,2 36,7 21,5 16,5 14,0 17,6 16,5
México 0,46 1,8 5,0 14,5 71,7 51,4 36,4 19,8 11,5 14,5 24,7 16,6
Outros países
Portugal 0,32 3,0 7,7 20,5 62,5 40,0 25,0 12,2 12,2 10,2 10,1 10,7
Finlândia 0,27 4,0 9,5 23,6 58,6 36,2 22,2 3,6 18,3 5,3 6,3 6,3
Canadá 0,31 2,8 7,6 20,6 61,7 38,5 23,6 11,6 16,0 11,4 12,2 12,1
Coréia do Sul 0,36 2,0 5,9 17,9 65,1 41,5 25,8 14,5 11,3 12,9 43,8 17,4
Turquia 0,40 2,3 6,1 16,6 68,5 47,0 31,6 25,3 15,5 13,0 17,0 17,2
Estados Unidos 0,39 1,6 5,3 16,2 67,6 44,5 28,5 21,2 18,5 14,8 23,1 17,8
Média OCDE 0,31 2,9 7,7 20,6 62,2 39,4 24,6 12,8 13,2 10,1 14,2 11,3

Participação na Renda Total Taxa de Pobreza ¹
Países Gini

Fonte: OCDE (2019), Society at a Glance 2019, p. 99. Dados de 2017 ou o 
mais recente disponível. ¹O limite de pobreza é fixado em 50% da renda 

média disponível em cada país.

Um problema adicional da desigualdade econômica brasileira é 
que ela se concentra mais entre as crianças e adolescentes de até 18 
anos – Taxa de Pobreza de 30,1% –, justamente o intervalo de idade espe-
rado que essas crianças e adolescentes estejam na educação básica. A 
reduzida renda familiar – capital econômico – influencia na impossibi-
lidade de aquisição de bens e serviços culturais – capital cultural –, difi-
cultando o melhor aproveitamento escolar. Como consequência desse 
ciclo vicioso, temos uma reduzida mobilidade social. De acordo com a 
OCDE (2019b, p. 98), indivíduos situados nas 10% menores rendas em 
países como Brasil e África do Sul precisariam de nove gerações para 
alcançarem a renda média local.

Portanto, a baixa proficiência e a baixa equidade de aprendizado 
entre os alunos do ensino médio público são problemas característicos 
da realidade educacional brasileira. Esse fato deriva da universalização 
tardia da educação, mas também da desigualdade econômico-social e 
se torna um desafio que a escola deveria corrigir para minimizar a desi-
gualdade de aprendizado entre os alunos (SOARES; MAROTTA, 2009).

Ao fazer com que os alunos adquiram qualificações, a escola 
apresenta uma utilidade social e contribui não só com a distribuição de 
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empregos, mas também com a aquisição de posições e status sociais 
(CRAHAY, 2013, p.11). Para Dubet (2004, 549), “há uma grande injustiça 
em deixar os alunos do ensino médio e os estudantes universitários 
envolverem-se em formações desprovidas de utilidade social”. Ainda 
segundo o autor, a preocupação com a utilidade dos estudos secundá-
rios e superiores faz parte de uma dimensão de justiça escolar, como a 
das competências mínimas. E, assim, não seria justo deixar milhares de 
estudantes entrarem em cursos que terão dificuldade para converter 
seu diploma em emprego. 

É justamente no pós-educação básica que as desigualdades de 
aprendizado escolar se transformam em desigualdades econômicas. 
No entanto, caso alunos em vulnerabilidade saíssem da escola com 
elevados conhecimentos e habilidades, teriam possibilidades mais 
amplas na escolha de onde trabalhar. De acordo com Coleman et al. 
(1966, p. 20) e Brooke e Soares (2008, p. 26), as avaliações externas não 
medem inteligência, atitude nem mesmo caráter. O que elas medem 
são habilidades mais importantes em nossa sociedade para encontrar 
um bom emprego, para progredir para outro melhor e para ter uma 
participação mais plena com o mundo. Ao terminar uma etapa educa-
cional, o aluno terá ao seu alcance “uma ampla gama de escolhas ou 
faculdades, se ele tem essas habilidades em nível mais alto; uma gama 
muito restrita, se tem essas habilidades em níveis mais baixos”.

A redução da desigualdade passa, necessariamente, pelo mundo 
do trabalho. Desde a década de 1950, a relação entre educação e renda 
é empiricamente conhecida. Mincer (1958), ao analisar trabalhadores 
americanos, e Langoni (1972), ao analisar trabalhadores brasileiros, 
mostram que a educação e a experiência de trabalho estão positiva-
mente correlacionadas com a renda; e esse resultado é consistente 
quando analisado pelo sexo, raça e idade dos indivíduos. 

Portanto, para evitar o espiral de desigualdade é preciso equili-
brar a justiça a partir da escola. Crahay (2013), antes de desenvolver os 
conceitos de equidade na educação, discute três tipos de justiça: a igua-
litária, a meritocrática e a corretiva. No primeiro caso, todas as pessoas 
seriam tratadas de maneira idêntica, sem nenhum tipo de distinção. A 
título de exemplo, nesse conceito, toda pessoa teria o mesmo salário no 
trabalho, o mesmo acesso a saúde, direitos civis etc. No segundo caso, 
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as pessoas são recompensadas de acordo com sua produtividade no 
trabalho ou habilidade em determinada atividade. Por último, a justiça 
corretiva nos diz que o Estado deveria socorrer os mais desfavorecidos 
para promover o máximo de igualdade para todos, recorrendo eventual-
mente a procedimentos corretivos voltados para os mais fracos. Como 
exemplo, temos o salário-mínimo no mundo do trabalho, a universali-
zação da saúde e da previdência, e a transferência de renda na assisten-
cial social.

Esse debate ético de justiça levou a três concepções de igual-
dade na pedagogia: igualdade de tratamento, igualdade de oportuni-
dade e igualdade de conhecimentos adquiridos. A primeira concepção 
é similar ao conceito de justiça igualitária, em que todos, independente 
da situação socioeconômica, recebem o mesmo tratamento pedagó-
gico. Para Bourdieu e Passeron (2011), ao tratar todos os alunos, por mais 
desiguais que sejam, como iguais, a escola reproduz as desigualdades 
iniciais diante da cultura. No segundo caso, a igualdade de oportunidade 
parte do pressuposto que todas as pessoas nascem com aptidões natu-
rais. Com base nessa premissa, cabe ao Estado identificar esse poten-
cial nos alunos e dar a formação que possibilite o alcance máximo de 
desenvolvimento de suas competências. Esta concepção é altamente 
questionada na literatura, sobretudo após o desenvolvimento de traba-
lhos como de Piaget (1976) e Bloom (1974). Recentemente, Lee et al. 
(2018) contribuíram com uma abordagem genética sobre o inatismo.

Por último, a igualdade de conhecimentos adquiridos está em 
consonância com a justiça corretiva. Segundo esta concepção, “o ensino 
deve ser organizado em função dos objetivos a serem alcançados por 
todos. Considera-se que se alcançou o domínio do assunto se os crité-
rios que definem a competência desejada forem satisfeitos” (CRAHAY, 
2013 p. 16). Ou seja, em vez de exigir que a escola ofereça um aprendi-
zado ao mesmo tempo para todos os alunos, agora a ideia é que se exija 
competências essenciais. Para Ribeiro (2013, p. 66), é nesta concepção 
que a equidade na educação básica se torna possível. Busca-se “um 
nível determinado de conhecimento (habilidades e competências) que 
garanta uma condição de cidadania e dignidade que lhes dê noção de 
autorrespeito, autoestima e lhes permita participar de forma igual a 
processos futuros [...]”.
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Para Dubet (2004), uma escola para ser justa – ou menos injusta 
– é necessário que as diferenças educacionais não reflitam o contexto 
econômico e social existente entre os alunos. O autor utiliza o conceito 
de igualdade de base, no qual para se evitar o ciclo vicioso de desigual-
dade de aprendizado e desigualdade econômica-social, um sistema 
educacional deveria reduzir o impacto negativo desse contexto em sua 
origem. O conceito de igualdade de base utilizado por Dubet é seme-
lhante à concepção de igualdade de conhecimentos adquiridos de 
Crahay. No entanto, esse último vai além do debate ético-filosófico e 
discorre sobre a necessidade de uma definição de currículo-alvo, com 
conteúdos essenciais e medidas de monitoramento, como avaliações 
externas – testes padronizados em larga escala. Só assim seria possível 
saber se a escola estaria garantindo o princípio de igualdade de base.

Field, Kuczera e Pont (2007) seguem a mesma linha de racio-
cínio de Dubet e Crahay ao definirem a equidade em duas dimensões. 
A primeira está ligada à justiça, isto é, assegurar que componentes 
sociais e econômicos, como sexo, nível socioeconômico ou origem 
étnica dos estudantes, não sejam barreiras para o direito à educação. A 
segunda dimensão é a inclusão, o que, para os autores, está relacionada 
ao desenvolvimento de competências essenciais, as quais sem elas o 
indivíduo não consegue exercer sua cidadania, tais como ler, escrever e 
fazer contas simples do dia a dia.

Crahay e Baye (2013), ao estudarem os sistemas educacionais dos 
países participantes do PISA 2009, afirmam que, “em todos os países, 
a condição social, econômica e cultural dos pais explica em grande 
medida as competências e aquisições dos alunos”. Os autores defendem 
a ideia de que a eficácia e igualdade de aprendizado devem ser perse-
guidas conjuntamente e que esses objetivos são compatíveis. Para isso, 
sugerem que a estratégia deve ser concentrada no aumento de desem-
penho dos alunos desfavorecidos e não em detrimento dos outros 
alunos. Por último, mostram que as desigualdades de desempenho 
são relativas quando analisadas entre países de diferentes estágios de 
desenvolvimento econômico. Como exemplo, a partir das tabelas dispo-
nibilizadas pelo o estudo dos autores, é possível verificar que a média 
dos 25% de alunos de mais baixa situação socioeconômica da Finlândia 
supera o desempenho médio dos 25% de alunos de mais alta situação 
socioeconômica em qualquer país da América Latina. Considerando 
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que, em 2018, o PIB per capita da Finlândia foi cinco vezes maior do 
que no Brasil – dados do Banco Mundial, US$ 9.001 x US$ 50.175 –, esse 
fato reforça a importância da condição socioeconômica da família dos 
alunos no desempenho em aprendizagem.

No Brasil, Alves e Ferrão (2019) fizeram uma avaliação da evolução 
da qualidade e equidade na educação com base nos resultados do 
SAEB do ensino fundamental no período de 2007 a 2017. Como critério 
de equidade, as autoras utilizam o conceito “em que todos os alunos 
tenham resultados acima de um certo patamar, independente de sua 
origem social”. Na ausência de um preceito oficial para determinar o 
limite de corte, foi utilizado as quatro faixas de proficiências proposta 
por Soares (2009): abaixo do básico, básico, adequado e avançado. Nesse 
sentido, alunos que não atingem o nível adequado de aprendizado, são 
atendidos por um sistema educacional que não garante equidade de 
conhecimentos essenciais. As autoras mostram que, tanto na literatura 
quanto na conclusão do trabalho delas, quando há melhora no desem-
penho médio de proficiência, as desigualdades tendem a persistir ou 
até aumentar entre grupos de alunos quando se considera a raça/cor, o 
gênero e a região de moradia do aluno.

Metodologia

A amostra consiste na análise de eficácia em se obter inclusão e 
equidade nos anos de 2017 e 2018 em municípios que possuam a rede 
técnica federal no Estado de São Paulo, Brasil. Dos 34 municípios que 
possuem esta rede no Estado, 19 foram escolhidos. A análise foi feita em 
seis redes de ensino: as privadas A, B e C, e as redes públicas técnica 
federal, técnica estadual e estadual convencional. As seis redes educa-
cionais escolhidas serviram de parâmetros para a análise de desem-
penho de grupos socioeconômicos, uma vez que as características de 
renda e escolaridade dos pais são diferentes entre as redes educacio-
nais.

Dos municípios escolhidos, somente a rede federal teve menos 
escolas avaliadas em 2017, 11, pois nesse ano apenas essas escolas 
possuíam mais de 25 alunos que fizeram o Enem. Portanto, no ano 
de 2017 foram selecionadas 19 escolas em 5 redes e 11 escolas na rede 
federal. No ano de 2018 todas as redes possuíam 19 escolas selecio-
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nadas. Dessa forma, a amostra consiste em 220 escolas (106 em 2017 e 
114 em 2018) distribuídas em seis redes educacionais o que corresponde 
a 12.994 estudantes, média de 59 alunos por escola/ano.

Caso o município escolhido não tivesse alguma escola das redes 
de ensino selecionadas, seria feita uma nova busca em outro município 
dentro da mesma região geográfica-administrativa. Do total de 114 
escolas selecionadas, 15 foram trocadas por outras escolas da mesma 
rede em outros municípios. Somente na rede estadual convencional 
era possível encontrar mais de uma escola no mesmo município. Nesse 
caso, foi selecionada a escola com maior Ideb em 2017.

Em relação aos alunos analisados, foram admitidos somente os 
que estavam no último ano do ensino médio (prováveis concluintes), 
que não eram treinandos e que fizeram todas as provas e a redação no 
Enem. 

A ideia de avaliar dois anos ao mesmo tempo, além de melhorar a 
massa estatística de análise, possui o benefício de reduzir o problema 
de instabilidade de resultados de um ano para o outro (ANDRADE, 2011; 
ANDRADE; SOIDA, 2015).

Eficácia em Inclusão

Utilizou-se como proxy de inclusão o indicador de taxa de apro-
vação dos alunos para a série seguinte, que faz parte do conceito de 
rendimento, indicador utilizado pelo INEP para a construção do fluxo/
transição escolar da educação básica e na construção do Ideb. Ou seja, 
é uma métrica consolidada na literatura e socialmente pactuada. É 
possível dizer ainda que a escola tem algum controle sobre esse indi-
cador. Um outro fator que foi levado em conta para a escolha da taxa de 
rendimento como proxy de inclusão é que esse indicador possui uma 
meta oficial a ser alcançada. No desenvolvimento das metas do Ideb 
em 2007, foi estipulado que a meta desejável de taxa de aprovação do 
Brasil em 2021, a ser divulgada no ano bicentenário de independência, 
2022, deveria ser 96%. Esse parâmetro foi estabelecido com base na 
taxa de aprovação média entre os países do grupo da OCDE à época. 
Sabendo que o conceito de eficácia está associado ao alcance ou não 
de uma meta previamente estabelecida, então optou-se por aproveitar 
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todo esse histórico de construção de meta feito no contexto do Ideb 
(FERNANDES, 2007).

Sabendo disso, a taxa de aprovação pode ser calculada com a 
seguinte fórmula:

Taxa de Aprovação (P)4

                             (1)

Em que:

                                     (2)

P = Taxa de aprovação do ciclo do ensino médio.

p = Taxa de aprovação em cada ano ou série do ensino médio / 100.

r = Ano ou série do ensino médio (1º a 3º ano).

n = Número de anos no ciclo de ensino médio.

Eficácia em Equidade

Ao contrário dos indicadores de aprendizagem educacional que 
possuem uma versão oficial (Ideb), que é amplamente utilizada e divul-
gada nas escolas, nas mídias e entre os pesquisadores; o conceito de 
equidade não é referência. Soares et al. (2019, p. 9) discorrem que:

O debate educacional brasileiro tem se concentrado na verifi-
cação da aprendizagem do conjunto dos estudantes que che-
gam às séries finais dos segmentos da educação básica, pro-
duzindo informações muito relevantes, amplamente utilizadas 
para o planejamento educacional. Contudo, em especial a se-
gunda modalidade de exclusão educacional, a das desigualda-
des educacionais entre grupos, não tem ocupado lugar central 
nos debates educacionais brasileiros, inclusive por falta de in-
dicadores sintéticos.

Uma das formas que se pode monitorar a equidade na educação 
é por meio dos conceitos de igualdade de conhecimentos adquiridos 

4  Baseado em Fernandes (2007) e “Nota técnica das taxas de transição” do INEP, disponível em: http://
portal.inep.gov.br/web/guest/indicadores-educacionais. 
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ou, de forma equivalente, igualdade de base. Segundo esses conceitos, 
é preciso que todos os estudantes tenham conhecimentos e habili-
dades essenciais para que possam exercer a cidadania, para que lhes 
permita ter uma vida digna e que possa se prepararem para o mundo 
do trabalho e outros processos futuros (DUBET, 2004; CRAHAY, 2013; 
SOARES et al., 2019).

Com o objetivo de propor um parâmetro de conhecimento e habi-
lidades essenciais e de monitorar os resultados desejáveis na educação, 
a organização da sociedade civil “Todos pela Educação” estabeleceu no 
ano de sua fundação (2007) cinco metas a serem monitoradas até o 
ano de 2022, ano do bicentenário da independência do Brasil. A meta 
3 estabelece que “até 2022, 70% ou mais dos alunos terão aprendido o 
que é adequado para seu ano”. Para monitorar a meta 3, a organização 
criou os parâmetros de qualidade interpretados a partir dos resultados 
das avaliações do SAEB. Os parâmetros foram desenvolvidos por meio 
da compatibilização do desempenho médio dos alunos da OCDE no 
PISA 2003 (TODOS PELA EDUCAÇÃO, 2017). A Tabela 1 disponibiliza os 
níveis de proficiência considerados adequados pela organização Todos 
Pela Educação.

Tabela 1 – Proficiência considerada adequada pelo Todos pela Educação no SAEB.

Língua Portuguesa Matemática

5º ano EF 200 225

9º ano EF 275 300

3º ano EM 300 350

Fonte: Todos pela Educação (2017). Elaborado pelo autor. Ensino Fundamental (EF) e 

Ensino Médio (EM).

 Klein (2019, p. 229) aponta que “é preciso haver um consenso no 
país acerca da terminologia do que é básico, adequado, avançado e 
outros termos” na proficiência do SAEB. Em seu trabalho, o autor retoma 
como foi desenvolvido a compatibilização do SAEB, tendo como refe-
rência o desempenho dos alunos dos países da OCDE e dos alunos brasi-
leiros no PISA, para a construção do Ideb. Com base na comparação das 
distribuições de desempenho dos alunos brasileiros no PISA e no SAEB 
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e tendo como alvo a distribuição de resultados dos alunos dos países 
da OCDE, o autor conclui que o nível adotado para a proficiência em 
leitura no ensino médio pela organização Todos pela Educação deveria 
ser corrigido e que as metas do Ideb deveriam ser mais altas.

Os Gráficos 3 e 4 mostram, respectivamente, os desempenhos 
médios em Matemática e Língua Portuguesa das unidades escolares 
da amostra selecionada nesta pesquisa e que participaram do SAEB 
2017. Das 106 unidades escolares utilizadas nesse estudo para a análise 
de eficácia, 61 unidades fizeram o SAEB 2017, distribuídas em: Estadual 
= 19; Tec. Estadual = 18; Tec. Federal = 6; Privada C = 17; Privada B = 1. Cabe 
ressaltar que a falta de resultados para todas as unidades das redes 
selecionadas foi um dos motivos que fez com que esse estudo adotasse 
o Enem como medida de aprendizado no ensino médio.

Gráfico 3 – Desempenho Médio no SAEB 2017 em Matemática.
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Fonte: SAEB 2017. Amostra disponível da Amostra da análise de eficácia. 
Quantidade de escolas por rede: Estadual = 19; Tec. Estadual = 18; Tec. 

Federal = 6; Privada C = 17; Privada B = 1. Meta Todos Pela Educação para o 
ensino médio em 2022 = 350 pontos de proficiência em Matemática.

 O Gráfico 3 aponta, pelo critério do Todos Pela Educação, que 
apenas 2 unidades seriam consideradas com proficiências adequadas: 
a unidade da rede privada B e uma unidade da rede técnica estadual. 
O desempenho médio em Língua Portuguesa – gráfico 4 – revela que a 
maioria das unidades selecionadas estavam com o nível médio de profi-
ciência adequado. No entanto, como as proficiências médias de Língua 
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Portuguesa estão próximas da meta adotada pela organização Todos 
Pela Educação, não é difícil inferir que aproximadamente metade dos 
alunos estão abaixo desse nível.

Gráfico 4 – Desempenho Médio no SAEB 2017 em Língua Portuguesa.
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Fonte: SAEB 2017. Amostra disponível da Amostra da análise de eficácia. 
Quantidade de escolas por rede: Estadual = 19; Tec. Estadual = 18; Tec. 

Federal = 6; Privada C = 17; Privada B = 1. Meta Todos Pela Educação 
para o ensino médio em 2022 = 300 pontos de proficiência em Língua 

Portuguesa.

Considerando o impasse no debate sobre qual seria o nível de 
conhecimento e de habilidades que pudesse qualificar os estudantes 
plenamente desenvolvidos (nível adequado) e a ausência de dados no 
SAEB para as unidades das redes analisadas nesse estudo, adota-se o 
critério de candidatura ao Programa Universidade para Todos (Prouni)5 
do governo federal para concessão de bolsas de estudo no ensino supe-
rior. Para ser elegível ao programa, o estudante deve fazer ao menos 
450 pontos de nota média no Enem e não obter nota zero na redação. 
Ou seja, é um critério que tem o benefício de ter o próprio Enem como 

5  O autor procurou notas técnicas do INEP, enviou mensagem para o INEP/MEC, 
por meio da Lei de Acesso a Informação (LAI), solicitando informação que justifi-
casse a proposta de 450 pontos no Enem, mas não foi obtido resposta. Informa-
ções sobre o Prouni, ver: http://prouniportal.mec.gov.br/tire-suas-duvidas-pesqui-
sa/prouni-e-enem. 
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parâmetro e, assim, evita-se compatibilizações com outros exames. O 
Prouni possui ainda um carácter justamente de equidade, pois se ele é 
um critério mandatório para que um estudante de baixa renda consiga 
avançar nos seus estudos superiores e, assim, se lançar ao mundo do 
trabalho com maiores chances de obter um emprego, de frequentar 
novos ambientes que possa interagir com novos indivíduos e em novos 
espaços sociais, então o critério adotado pode ser útil para avaliar a 
eficácia de equidade.

Se o aluno atende os critérios do governo federal utilizados para 
o Prouni, então pode-se considerá-lo com proficiências essenciais e 
adequadas ao final do ensino médio e, assim, estará elegível a dar conti-
nuidade aos estudos e aproveitar as diversas oportunidades futuras.

Considerando o critério discorrido, o indicador de grau de eficácia 
em se obter equidade na unidade escolar pode ser calculado da seguinte 
forma:

        (3)

Em que:

Enem = soma das provas do Enem (Ciências da Natureza e suas 
tecnologias; Ciências Humanas e suas tecnologias; linguagens, códigos e 
suas tecnologias; Matemática e suas tecnologias e redação) / 5.

Soares e Xavier (2013) levantam o fato de que não é desejável um 
resultado de proficiência de uma determinada área do conhecimento 
possibilitar a compensação de resultado de proficiência de outra área. 
Do ponto de vista do direito à educação, a análise deveria ser por cada 
aluno/área do conhecimento e não por um aluno típico ou nota média. A 
análise dos autores se refere aos componentes de leitura e matemática 
do ensino fundamental avaliados pelo SAEB. Embora a análise de 
eficácia de equidade seja por aluno, pelo mesmo raciocínio dos autores, 
pode-se criticar o critério de equidade adotado nessa pesquisa, pois se 
a média de corte é 450 pontos no Enem, possivelmente um aluno pode 
ter obtido notas inferiores a 450 pontos em uma das áreas do conheci-
mento, mas ter sido compensado por outras notas que supostamente 
foram superiores a esse patamar. Porém, a comparação entre diferentes 
etapas educacionais e o acúmulo de conhecimentos e habilidades 

Ef(equidade) = .
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avaliadas, bem como o momento de vida do estudante, fazem com que 
seja necessária uma reflexão sobre esta questão.

Alguns dos motivos para que a reforma do ensino médio6 fosse 
realizada no Brasil foram as elevadas taxas de abandono, evasão, desin-
teresse e desengajamento dos jovens em relação à escola (NERI, 2009; 
BARROS, 2018). Ao propor trilhas de aprendizagens, a reforma do ensino 
médio possibilita aos estudantes o protagonismo de se aprofundar 
naquilo que mais relaciona com seus interesses. Considerando esse 
contexto, optou-se por manter o critério Prouni na íntegra, isto é, será 
considerado com eficácia de equidade a unidade escolar que propor-
cionar aos seus alunos a média geral de 450 pontos.

Análise de Resultados

A análise de referência para a construção do procedimento de 
accountability é a rede federal. No entanto, foi utilizado outras cinco 
redes educacionais para que se possa ter uma ideia de quão custoso 
seria o alcance dos parâmetros de eficácia escolhidos para se obter os 
resultados desejáveis e para que estudos futuros possam calibrá-los, se 
assim desejarem.

Tabela 2 – Média da Taxa de Rendimento por Redes e Unidades (em %).

6  Lei nº 13.415/2017.

Unidades Privada A Privada B Privada C Tec. Federal
Tec. 

Estadual
Estadual

U1 96,6 96,9 96,0 92,3 99,4 93,0

U2 97,8 98,5 98,2 86,4 98,2 100

U3 99,3 97,1 99,2 99,6 99,1 87,1

U4 97,4 98,4 98,1 96,8 96,7 99,4

U5 100 98,8 98,1 93,8 98,5 95,2

U6 97,6 98,9 94,2 88,1 99,6 93,4

U7 96,7 96,9 100 92,6 98,6 92,4

U8 99,2 92,8 99,6 97,4 98,4 96,6

U9 98,2 99,3 97,0 92,8 98,3 96,0

U10 98,6 100 98,5 94,8 99,4 90,6

U11 96,2 97,8 97,0 99,3 98,7 98,4

U12 97,1 100 100 93,5 98,8 89,8

U13 100 96,4 100 98,0 99,8 92,1

U14 93,9 90,9 100 88,2 99,7 97,8

Unidades Privada A Privada B Privada C Tec. Federal
Tec. 

Estadual
Estadual

U15 98,5 100 98,1 92,9 99,0 96,1

U16 100 100 98,5 92,2 99,2 94,6

U17 100 99,3 98,6 96,8 100 96,8

U18 100 100 95,7 86,9 97,5 98,3

U19 98,6 98,1 98,2 98,9 98,6 94,4

Total 98,2 97,8 98,1 93,7 98,8 94,8
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Fonte: Censo da Educação Básica 2017 e 2018/INEP. Elaborado pelo autor. Taxa 

de rendimento total do ensino médio. A média dos anos 2017 e 2018. Em cinza claro 

unidades escolares que tiveram taxa de aprovação > 96%.

A Tabela 2 mostra as taxas de rendimento nos anos de 2017 e 2018 
por rede educacional e unidade. É possível destacar que as duas redes 
que possuem as mais baixas taxas de aprovação são as redes federal e 
estadual convencional. Esse resultado deve ser entendido com cautela, 
pois diferentes explicações podem estar envolvidas em cada uma delas. 
A rede estadual possui alunos com menores status socioeconômicos 
e, consequentemente, pode ter maior dificuldade em fazer com que 
seus alunos se mantenham em uma trajetória escolar regular – sem 
reprovação e abandono (BARROS, 2018). No caso da rede federal, a taxa 
de aprovação abaixo de 96% possivelmente pode ser explicada por 
uma maior exigência em termos de aprendizado, uma vez que outros 
estudos mostram a eficácia de aprendizado da rede federal em outros 
estados brasileiros (SOARES; ANDRADE, 2006; TRAVITZKI, CALERO; 
BOTO, 2014). Esse trade-off aprovação-aprendizado é um caso clássico 
na discussão do Ideb, ou seja, para se exigir um maior desempenho, 
docentes acabam por lançar mão de um aumento da reprovação.

Unidades Privada A Privada B Privada C Tec. Federal
Tec. 

Estadual
Estadual

U1 96,6 96,9 96,0 92,3 99,4 93,0

U2 97,8 98,5 98,2 86,4 98,2 100

U3 99,3 97,1 99,2 99,6 99,1 87,1

U4 97,4 98,4 98,1 96,8 96,7 99,4

U5 100 98,8 98,1 93,8 98,5 95,2

U6 97,6 98,9 94,2 88,1 99,6 93,4

U7 96,7 96,9 100 92,6 98,6 92,4

U8 99,2 92,8 99,6 97,4 98,4 96,6

U9 98,2 99,3 97,0 92,8 98,3 96,0

U10 98,6 100 98,5 94,8 99,4 90,6

Unidades Privada A Privada B Privada C Tec. Federal
Tec. 

Estadual
Estadual

U11 96,2 97,8 97,0 99,3 98,7 98,4

U12 97,1 100 100 93,5 98,8 89,8

U13 100 96,4 100 98,0 99,8 92,1

U14 93,9 90,9 100 88,2 99,7 97,8

U15 98,5 100 98,1 92,9 99,0 96,1

U16 100 100 98,5 92,2 99,2 94,6

U17 100 99,3 98,6 96,8 100 96,8

U18 100 100 95,7 86,9 97,5 98,3

U19 98,6 98,1 98,2 98,9 98,6 94,4

Total 98,2 97,8 98,1 93,7 98,8 94,8
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Esse achado acende um alerta para a rede federal, pois possivel-
mente a prática de reprovação improdutiva para que se alcance níveis 
elevados de aprendizagem pode levar os alunos a evasão e ao aban-
dono escolar (SOARES et. al.; 2015; BARROS, 2018; RESENDE; PETTERINI, 
2020).

Os Gráficos de 3a a 3f apresentam a análise da quantidade de 
alunos que tiveram nota média no Enem acima ou abaixo de 450 pontos 
nas seis redes educacionais avaliadas. É possível perceber que somente 
a rede estadual convencional possui eficácia de equidade preocupante, 
com mais de 10% de seus alunos com nota média no Enem abaixo de 
450 pontos.

Gráfico 3 – Eficácia de Equidade: % de Alunos com Média no Enem 
Acima de 450. 
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Fonte: INEP, Microdados do Enem 2017 e 2018. Elaborado pelo autor. Eixo 
x = NSE e eixo y = nota média no Enem.

 A Tabela 3 apresenta o indicador de eficácia de equidade por rede 
educacional e unidades. Em todas as redes educacionais, exceto na 
rede estadual, é possível encontrar referência de escola eficaz, embora 
essas escolas estejam mais concentradas nas redes privadas A e B e na 
técnica federal.

c) écnica estadual (98%) f) Estadual (88,9%)
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Unidades Privada A Privada B Privada C Tec. Federal
Tec. 

Estadual
Estadual

U1 97,0 96,4 89,2 96,6 100 91,7

U2 100 100 94,7 95,4 95,8 82,0

U3 100 100 100 97,9 99,4 79,0

U4 100 96,7 97,6 100 99,4 93,1

U5 96,2 96,4 100 100 99,5 92,5

U6 100 100 98,6 97,3 99,5 89,5

U7 100 100 100 98,9 92,7 74,3

U8 100 95,7 100 100 100 86,7

U9 100 100 100 100 94,6 87,9

U10 98,7 97,4 96,6 100 100 86,6

Unidades Privada A Privada B Privada C Tec. Federal
Tec. 

Estadual
Estadual

U11 100 100 98,6 98,6 98,8 93,4

U12 100 98,2 97,9 98,9 92,9 86,9

U13 97,1 100 98,6 100 95,9 93,0

U14 100 100 100 100 99,3 85,2

U15 99,1 100 98,1 100 100 93,0

U16 100 100 97,3 100 97,8 91,8

U17 100 100 100 100 98,5 77,3

U18 100 100 94,4 90,9 97,5 93,5

U19 100 97,0 95,1 100 98,6 95,2

Total 99,5 98,8 98,1 98,5 98,0 88,9

Tabela 3 – Indicador de Eficácia de Equidade por Rede e Unidades (em %).
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Fonte: INEP, Microdados do Enem 2017 e 2018. Elaborado pelo autor. Em cinza 

claro, 100% significam que todos os alunos da escola tiveram nota média igual ou 

superior a 450 pontos no Enem.

Tanto na análise de eficácia em se obter inclusão, quanto na 
análise de equidade de aprendizado, os achados sugerem que o nível 
socioeconômico pode influenciar nos resultados. A Tabela 4 compar-
tilha um resumo dos componentes socioeconômicos e o desempenho 
médio no Enem de cada rede educacional selecionada. A primeira 
coluna é representada pelas redes educacionais, a segunda pela quan-
tidade de alunos da amostra, na terceira está a renda média em salá-
rios-mínimos, na quarta está a escolaridade média dos pais, na quinta 
está o nível socioeconômico e, por último, está o desempenho médio 
dos alunos no Enem.

Unidades Privada A Privada B Privada C Tec. Federal
Tec. 

Estadual
Estadual

U1 97,0 96,4 89,2 96,6 100 91,7

U2 100 100 94,7 95,4 95,8 82,0

U3 100 100 100 97,9 99,4 79,0

U4 100 96,7 97,6 100 99,4 93,1

U5 96,2 96,4 100 100 99,5 92,5

U6 100 100 98,6 97,3 99,5 89,5

U7 100 100 100 98,9 92,7 74,3

U8 100 95,7 100 100 100 86,7

U9 100 100 100 100 94,6 87,9

U10 98,7 97,4 96,6 100 100 86,6

Unidades Privada A Privada B Privada C Tec. Federal
Tec. 

Estadual
Estadual

U11 100 100 98,6 98,6 98,8 93,4

U12 100 98,2 97,9 98,9 92,9 86,9

U13 97,1 100 98,6 100 95,9 93,0

U14 100 100 100 100 99,3 85,2

U15 99,1 100 98,1 100 100 93,0

U16 100 100 97,3 100 97,8 91,8

U17 100 100 100 100 98,5 77,3

U18 100 100 94,4 90,9 97,5 93,5

U19 100 97,0 95,1 100 98,6 95,2

Total 99,5 98,8 98,1 98,5 98,0 88,9
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Tabela 4 – Componentes Socioeconômicos e Desempenho no Enem.

Rede
Qde. 

Alunos
Renda Esc. Pais NSE Enem

Privada A 1.934 7,6 14,7 7,0 620

Privada B 1.399 6,2 14,0 6,5 594

Privada C 1.975 3,8 12,3 5,4 563

Tec. 

Federal
1.824 3,5 11,7 5,2 603

Tec. 

Estadual
3.803 3,2 11,4 5,1 582

Estadual 2.359 2,5 10,4 4,7 517

Rede
Qde. 

Alunos
Renda Esc. Pais NSE Enem

Fonte: Microdados do Enem. Elaborado pelo autor. Renda familiar dos alunos 

em salários-mínimos, Escolaridade média dos pais em anos, Nível socioeconômico 

(NSE) com base na média da escolarização dos pais e renda familiar, construído pela 

transformação da distribuição normal em normal-padrão na escala de 0 a 10.

É possível observar que existe uma ordenação tanto em termos de 
componentes socioeconômicos quanto em desempenho de resultado 
em aprendizagem no Enem. Uma exceção acontece com a rede federal 
que, embora com um nível socioeconômico inferior às redes privadas 
B e C, consegue um indicador médio de aprendizagem acima dessas 
redes. Esse resultado sugere um enquadramento da rede federal no 
dilema clássico de aprendizagem-aprovação pensado na construção 
do Ideb.

No entanto, ao contrário de uma avaliação educacional tradi-
cional de aprendizagem na qual a incorporação de medidas de posição 
socioeconômicas tem sido utilizada na literatura como controle ou 
como componente de capital cultural, nessa pesquisa trabalha-se com 
indicadores que seriam o mínimo aceitável ao final do ensino médio. 
Isto é, nenhuma escola deveria ter uma taxa de aprovação inferior a 96% 
e nenhum estudante deveria deixar o ensino básico com uma profi-
ciência inferior a 450 pontos no Enem.



129Monitoramento • 1º Prêmio Nacional de Educação 

Proposta de monitoramento da eficácia em inclusão e equidade de aprendizado 
no ensino médio em seis redes educacionais do Estado de São Paulo, Brasil

Por fim, mais importantes do que os critérios selecionados para a 
inferência da taxa de inclusão e equidade – que estão em construção 
na literatura – é o procedimento de accountability que monitora os dois 
resultados desejáveis na educação e, sobretudo, no ensino médio. Com 
a implantação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) a partir de 
2021, é esperado que o conceito de igualdade de conhecimentos adqui-
ridos esteja associado aos conhecimentos e habilidades da BNCC. Dessa 
forma, o monitoramento do direito à educação poderia ser verificado 
pelas agências oficiais.

Considerações finais

O presente artigo teve o objetivo de propor um procedimento 
de monitoramento de dois resultados desejáveis na educação ainda 
pouco explorados na literatura de avaliação educacional: a inclusão e a 
equidade de aprendizado. Foram selecionadas seis redes educacionais, 
três públicas e três privadas. A inclusão foi representada pela taxa de 
rendimento (aprovação) utilizada na construção do Ideb. A equidade 
foi representada pelo critério adotado pelo Prouni, que estabelece uma 
média de 450 pontos no Enem.

Os resultados apontam que, assim como nas tradicionais avalia-
ções de aprendizagem por meio das avaliações externas, os resul-
tados desejáveis de inclusão e equidade também estão associados ao 
ambiente socioeconômico que o aluno está inserido. Para as análises 
de eficácia em se obter inclusão e equidade foram estabelecidos parâ-
metros que poderiam ser considerados como resultados mínimos acei-
táveis ao final do processo educacional. Segundo o conceito de igual-
dade de base, ou, de forma equivalente, igualdade de conhecimentos 
adquiridos, esse patamar seria o essencial para que o aluno pudesse 
exercer seu pleno desenvolvimento, fazer o uso da cidadania e parti-
cipar de processos futuros para continuação de seus estudos e ser inse-
rido no mundo do trabalho.

As redes privadas com maiores indicadores de nível socioeconô-
mico possuem melhores taxas de inclusão e equidade de aprendizado. 
No entanto, a rede federal de São Paulo, embora tenha componentes 
sociais e econômicos inferiores às redes privadas, consegue entregar 
resultados em aprendizagem e equidade tão eficazes quanto as redes 
privadas. Em relação à inclusão, monitorado pela taxa de aprovação, a 
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rede federal necessita de melhores esforços para garantir o direito à 
permanência e conclusão da educação básica na idade certa.

Mais importante que a calibração dos conceitos – que podem ser 
refinados em estudos futuros, sobretudo com a implantação da BNCC 
– é a proposta de um procedimento de accountability para o monitora-
mento do direito à educação nesses dois resultados, que são tão dese-
jáveis quanto o resultado mais utilizado na literatura, que é a aprendi-
zagem.
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Resumo
A expansão dos sistemas de informação e de avaliação em larga 

escala permitiu o monitoramento do acesso, das condições de oferta 
e da qualidade da educação no Brasil, assim como também contri-
buiu para o aumento de estudos de avaliação de impacto de políticas 
educacionais de estados e municípios. Contudo, permanece aberta a 
questão se esses dados e informações estão sendo, de fato, utilizados 
como instrumento de gestão pelos burocratas e decisores políticos 
para orientar suas escolhas relacionadas às políticas educacionais nos 
estados e municípios; ou, pelo contrário, se esse cenário de maior dispo-
nibilidade de dados tem se prestado simplesmente para aumentar a 
pressão sobre as escolas para melhorar o desempenho dos estudantes 
por meio do estabelecimento de metas desarticuladas da realidade local 
e ininteligíveis às equipes escolares. Esta proposta de pesquisa busca 
aprofundar nosso conhecimento sobre os usos dos dados e das infor-
mações geradas com base nos sistemas de avaliação educacional dos 
governos federal e estaduais pelas secretarias de educação dos estados 
e municípios brasileiros e pelas equipes escolares das redes públicas 
de ensino. Partimos do exame de um programa de incentivo ao uso 
de dados por gestores educacionais e equipes escolares para analisar 
não apenas as potencialidades e os limites do uso de dados e evidên-
cias para tomada de decisões, mas também as condições contextuais 
e os determinantes políticos que favorecem a apropriação dos dados 
das avaliações pelos decisores políticos e pelas equipes escolares, como 
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instrumento de monitoramento da aprendizagem e de orientação das 
práticas pedagógicas.

Palavras-chave: Política Educacional; Ensino Fundamental; Desem-
penho dos Estudantes; Uso de Dados.

Introdução

Depois de mais de 30 anos das primeiras experiências de avaliação 
padronizada em larga escala no Brasil, hoje, o País dispõe de um sistema 
nacional de avaliação da educação básica, além de iniciativas estaduais 
e municipais voltadas, principalmente, mas não apenas, à avaliação do 
rendimento escolar das redes públicas e privadas. No contexto latino-
-americano, o Brasil ocupa posição de destaque no campo da avaliação 
escolar.

Decisores políticos, burocratas, gestores escolares e professores 
dispõem de uma miríade de informações administrativas, dados de 
contexto sociodemográfico e índices de desempenho acadêmico de 
alunos, escolas e redes de ensino para monitorar resultados, informar 
sua decisão e lhes auxiliar no desenho de programas e políticas peda-
gógicas nos estados e municípios brasileiros. Contudo, cabe avaliar se 
esses dados vêm, de fato, sendo utilizados como instrumento de gestão 
educacional pelos burocratas e decisores políticos para informar suas 
deliberações; guiar suas escolhas relacionadas às políticas educacio-
nais nos estados e municípios; orientar as equipes escolares quanto à 
aprendizagem dos alunos; Ou, pelo contrário, se as avaliações em larga 
escala se tornaram simples instrumento para estabelecer metas de 
desempenho acadêmico para pressionar professores, escolas e redes 
de ensino.

Se alguns estudos já indicam uma maior apropriação e uso dos 
dados de avaliação externa e indicadores por estados e municípios, 
ainda observamos um gargalo no que diz respeito ao planejamento e 
tomada de decisões com base em dados e evidências por atores esco-
lares. No presente estudo, buscamos aprofundar o conhecimento sobre 
os usos dos dados e das informações geradas com base nos sistemas de 
avaliação educacional dos governos federal e subnacionais pelas secre-
tarias de educação dos estados e municípios brasileiros e pelas equipes 
escolares das redes públicas de ensino.
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O objetivo principal é avaliar o impacto escolar do programa 
Escolas em Foco no desempenho acadêmico dos alunos da rede 
pública municipal do Rio de Janeiro. Mais especificamente, buscamos 
auferir se o programa Escolas em Foco exerceu algum impacto nos 
resultados escolares em Língua Portuguesa e Matemática dos alunos 
e turmas nas escolas que receberam o programa vis-à-vis os resultados 
acadêmicos dos alunos e turmas de escolas que não receberam o 
programa. Secundariamente, avaliamos se (e como) a implementação 
do programa contribui para os resultados encontrados. Mais especifi-
camente, examinamos as condições contextuais e os determinantes 
políticos que favorecem a apropriação dos dados das avaliações pelas 
equipes escolares como instrumento de monitoramento da aprendi-
zagem e de orientação das práticas pedagógicas. Ou seja, analisamos 
ações e percepções de gestores e professores da rede municipal do Rio 
de Janeiro com base na implementação do programa Escolas em Foco 
e o incentivo que se estabeleceu a partir do programa para o uso de 
dados educacionais nas escolas.

A justificativa para estudar o impacto escolar e o funcionamento 
dos programas de incentivo ao uso de dados e evidências na gestão 
escolar, e mais amplamente na educação no Brasil, está duplamente 
alicerçada. Em primeiro lugar, ainda há escassez de trabalhos sobre o 
tema tanto no Brasil quanto na literatura internacional. Em segundo 
lugar, a consolidação de um sistema de monitoramento e avaliação da 
educação básica no Brasil, a partir de meados nos anos 1990, propor-
cionou o desenvolvimento de ferramentas e metodologias empregadas 
para avaliar e diagnosticar a qualidade da educação. Os sistemas de 
avaliação se difundiram também por estados e municípios com dife-
rentes desenhos, segmentos e séries avaliadas, além de disciplinas e 
periodicidade. Esse panorama permitiu a elaboração de diferentes indi-
cadores de qualidade e, por conseguinte, a implementação de uma série 
de políticas educacionais que levam em consideração os resultados 
e indicadores provenientes das avaliações em larga escala. Contudo, 
como já mencionado, ainda pouco sabemos sobre o uso formativo dos 
dados gerados pelas avaliações nas escolas e redes públicas de ensino. 
Nesse sentido, a tentativa de entender os possíveis mecanismos causais 
que vinculam o uso de dados ao desempenho dos estudantes tem uma 
justificativa teórico e metodológica, mas também relevância política, à 
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medida que pode subsidiar decisores políticos e gestores educacionais 
na alocação de recursos financeiros, técnicos e humanos nos estados e 
municípios brasileiros.

O estudo contribui para avançar nosso conhecimento sobre a 
implementação e o impacto de programas de uso de dados prove-
nientes dos sistemas de avaliação escolar pelas redes públicas de ensino 
básico no Brasil. Por um lado, as análises quantitativas indicam que os 
resultados do programa Escolas em Foco ficaram aquém do que era 
esperado pela SME do Rio de Janeiro. A análise qualitativa, por outro 
lado, sugere que falhas na implementação do programa, sobretudo a 
excessiva centralização da gestão e do processo decisório nas instân-
cias superiores da SME, prejudicou a adesão das equipes escolares ao 
programa. Professores e diretores tinham uma compreensão imprecisa 
dos objetivos dele e enfrentaram dificuldades em se valer dos dados 
das avaliações para o planejamento educacional.

Programas de Incentivo ao Uso de Dados e 
Evidências em Educação

A ideia de que as decisões pedagógicas e de gestão escolar devem 
ser tomadas com base nos dados educacionais data-driven decision 
making ou DDDM não é um conceito recente no campo educacional. 
No entanto, ele se torna mais relevante após a disseminação, no contexto 
norte americano, das chamadas Standards-based Reforms (SBR). Essas 
reformas ganharam destaque principalmente após a implementação 
da política No Child Left Behind (NCLB), a partir de 2002. Mesmo sem 
uma definição consensual sobre as SBRs, grande parte do debate sobre 
tais reformas inclui as seguintes características: expectativas acadê-
micas sobre os estudantes, ou seja, o que os alunos devem saber e o 
que devem ser capazes de fazer; alinhamento dos elementos-chave 
do sistema educacional para atender a essas expectativas; utilização 
de avaliações de desempenho dos estudantes para monitorar a apren-
dizagem; descentralização de responsabilidades para decisões rela-
cionadas ao currículo e formação nas escolas; suporte e assistência 
técnica às escolas para melhorar serviços educacionais; e medidas de 
accountability, isto é, de responsabilização escolar, para premiar ou 
sancionar escolas ou estudantes com base em medidas de desem-
penho (HAMILTON et al. 2008).
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A crescente demanda pela melhora dos resultados acadêmicos 
dos estudantes aumentou a pressão sobre os sistemas educacionais e 
escolas. Isso possibilitou que uma gama de iniciativas voltadas à utili-
zação dos dados fosse implementada. Os programas de incentivo ao 
uso de dados possuem relação estreita com as políticas de responsabi-
lização escolar, aperfeiçoadas a partir do avanço dos sistemas de moni-
toramento e avaliação em larga escala. Em sistemas educacionais que 
contam com políticas de responsabilização, o uso dos dados educacio-
nais, oriundos desses sistemas de monitoramento e avaliação, se tornou 
um elemento chave na elaboração de diagnósticos do desempenho de 
estudantes e escolas (KERR et al., 2006).

A premissa por trás do programa Escolas em Foco, como de todos 
os demais programas de uso de dados educacionais, está baseada na 
perspectiva de que o uso de dados educacionais por agentes escolares 
pode alavancar a aprendizagem dos estudantes, ao permitir um diag-
nóstico mais detalhado sobre sua aprendizagem e sobre as desigual-
dades entre escolas e alunos. Permitindo, portanto, que professores e 
gestores realizem um planejamento pedagógico com foco no ajuste 
de suas práticas escolares e alocação de recursos materiais e humanos 
(SCHILDKAMP; POORTMAN, 2015). 

No Brasil, a consolidação do sistema de avaliação nacional, em 
meados dos anos 1990, proporcionou a ampliação e aperfeiçoamento 
dos instrumentos e metodologias empregadas para avaliar e diagnos-
ticar a qualidade da educação básica. Com a finalidade de ampliar a 
quantidade de informação disponível sobre o sistema educacional, 
inúmeros estados e municípios também adotaram seus próprios 
sistemas de avaliação. Muitos desses sistemas de avaliação possuem 
características e desenhos distintos ao da Prova Brasil1, com foco em 
outras séries do ensino fundamental e médio, disciplinas e periodici-
dade de aplicação (AUTOR, 2011; AUTOR, 2015).

1  A Prova Brasil é um teste padronizado para estudantes do 5º e do 9º ano do 
ensino fundamental, que serve para avaliar o rendimento das escolas públicas do 
País. Ele testa o conhecimento dos alunos em Língua Portuguesa e Matemática. A 
partir da edição de 2019, ela passou a ter o nome de Sistema de Avaliação da Edu-
cação Básica (Saeb), sistema que existe desde os anos 1990 e que, agora, nomeia o 
conjunto de avaliações da educação básica.
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Vale notar que se, por um lado, políticas de bonificação das 
equipes escolares com base nos resultados acadêmicos de alunos 
e escolas nas avaliações externas foram amplamente disseminadas 
mesmo sem evidências robustas do impacto de tais políticas sobre o 
aprendizado dos estudantes e demais indicadores escolares. Por outro 
lado, o mesmo não ocorre com a disseminação de iniciativas voltadas 
para o incentivo do uso de dados, surgindo apenas recentemente tanto 
no contexto internacional quanto no Brasil (BROOKE; CUNHA, 2011; 
AUTOR, 2017).

A literatura aponta uma crescente demanda pelo uso de dados 
oriundos dos sistemas de avaliação para a gestão educacional das redes 
de ensino. Esse contexto reclama que as gestões escolares também 
sejam capazes de utilizar os dados educacionais em seu cotidiano. 
Alguns fatores contribuíram para a tendência crescente de uso de dados 
nas escolas, tais como a diminuição da resistência dos profissionais, o 
aumento do interesse pelos resultados escolares, bem como a pressão 
promovida por políticas de responsabilização educacional (LAWN, 2013; 
CERDEIRA; ALMEIDA, 2013). Apesar do progressivo foco em práticas 
e iniciativas para o uso de dados nas escolas, as pesquisas nessa área 
têm investigado se e como essas estratégias podem levar ao aumento 
na aprendizagem dos estudantes (KERR et al., 2006). No Brasil, mais 
especificamente, a literatura sobre o uso de dados e evidências pelas 
equipes escolares é bastante escassa.

Para alguns autores, o uso de dados tem o objetivo de impul-
sionar o progresso escolar em três principais frentes: melhora na apren-
dizagem dos estudantes, aumento da equidade intraescolar e um 
senso de corresponsabilização mais forte entre os formuladores de polí-
tica, gestores escolares, professores, pais e responsáveis e estudantes 
(CUSTER et al. 2018). 

Por outro lado, como garantir que os agentes escolares elaborem 
um diagnóstico adequado e adotem práticas e ações eficazes para 
lidarem com seus respectivos problemas? A literatura destaca que a 
probabilidade de os dados serem efetivamente usados no contexto 
escolar é altamente influenciada pela disponibilidade dos dados acom-
panhada por uma cultura de comunicação ampla na escola ou compar-
tilhamento de informações, análise dos dados e responsabilização 
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pelos resultados (CUSTER et al., 2018). A questão sobre uso dos dados 
está fundamentada em estudos que sinalizam que o desconhecimento 
dos dados das avaliações e de quais práticas adotar levam a tomadas 
de decisão geralmente baseadas na intuição e em observações limi-
tadas (INGRAM, LOUIS; SHROEDER, 2004; ROSISTOLATO, PRADO; 
FERNANDEZ, 2014). 

Além disso, a bibliografia indica alguns fatores que influenciam o 
uso cotidiano de dados educacionais, tais como: a) resistência/atitude 
em relação aos dados; b) percepção sobre qualidade dos dados; c) 
formato a partir dos quais os dados são disponibilizados; d) papel do 
diretor da escola; e) data literacy; f) pedagogical literacy. Dessa forma, 
grande parte dos programas de incentivo ao data use costumam adotar 
um caráter de “formação para o uso de dados” e, em geral, são de longa 
duração (MARSH et al., 2006, SCHILDKAMP, POORTMAN, 2015, AUTOR, 
2019).

O uso de dados não se restringe somente às escolas, mas a 
todos os níveis, hierárquicos e distintos, da administração no campo da 
educação. Por exemplo, a secretaria de educação pode usar os dados 
educacionais na formulação de políticas, planos estratégicos e na 
tomada de decisão. Além de diagnosticar os pontos fracos do sistema, 
medir e garantir equidade na rede, monitorar a distribuição de recursos 
e manter o sistema responsável por realizar progressos de acordo com 
os padrões e objetivos estabelecidos. As instâncias intermediárias de 
gestão podem usar os dados na alocação de recursos, na identificação e 
fornecimento de suporte para escolas de baixo desempenho, monitorar 
a implementação de programas e realizar comparações entre escolas. 

No Brasil, devido às avaliações externas terem se sedimentado 
recentemente como política educacional, ainda são poucos os trabalhos 
que estudam os usos que as secretarias de educação e escolas fazem 
dos dados educacionais dos estudantes (BROOKE; CUNHA, 2011; SOUZA 
et al., 2015; BAUER et al., 2015). Como consequência desse panorama, 
também são escassos os trabalhos que buscam fazer uma avaliação 
sistemática dos programas de incentivo ao uso de dados por agentes 
escolares. Nesse sentido, o capítulo pretende uma contribuição original 
e relevante à literatura sobre o impacto dos sistemas de avaliação em 
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massa e, particularmente, do impacto do uso de dados e evidências nas 
escolas sobre o desempenho acadêmico dos estudantes brasileiros.

Existe no país uma ampla gama de ações e mecanismos, gover-
namentais e de entidades do terceiro setor, que visam auxiliar as escolas 
na interpretação de seus resultados educacionais, isto é, que procuram 
assessorar as escolas e suas equipes na leitura e na interpretação dos 
dados gerados com base nas avaliações padronizadas em larga escala, 
entre as quais se destaca a Prova Brasil. No entanto, este estudo não tem 
o objetivo de fazer um inventário exaustivo das iniciativas de incentivo 
ao data use no Brasil, mas, sim, de discutir algumas dessas iniciativas 
para ilustrar a ampla gama de ações desenvolvidas no contexto brasi-
leiro e, mais especificamente, examinar a implementação e o impacto 
de um programa de data use no desempenho acadêmico de alunos e 
das escolas.

Esses materiais podem assumir a forma de boletins pedagógicos 
e relatórios. O primeiro segue um formato próprio com foco no professor, 
disponibilizando informações e resultados específicos da escola. Já o 
segundo possui uma configuração mais técnica dos resultados educa-
cionais e tem como foco o diretor. Além disso, os relatórios disponibi-
lizam diversas estratégias de formação continuada e práticas educa-
cionais que podem elevar o desempenho dos estudantes (BROOKE; 
CUNHA, 2011).

No caso do governo federal, o Inep2 lançou uma plataforma 
chamada ‘Devolutivas Pedagógicas3, que tem como objetivos centrais: 
promover a melhoria do desempenho dos estudantes da educação 
básica; tornar explícito para gestores e professores das redes de ensino 
quais conhecimentos e habilidades são verificados pelo Saeb; viabilizar 
a apropriação pelos professores e equipe gestora dos resultados das 
avaliações em larga escala; e colaborar com professores nas suas ativi-
dades de ensino. 

2  O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 
(Inep) é uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Educação (MEC), respon-
sável pelas avaliações e exames, pelas estatísticas e indicadores e pela gestão do 
conhecimento e estudos educacionais.

3  Fonte: http://portal.inep.gov.br/devolutivas, acesso em agosto de 2021.



144Avaliação de impacto • 1º Prêmio Nacional de Educação 

Avaliação escolar e uso de dados e evidências na educação 
brasileira: o caso do Programa Escolas em Foco no Rio de Janeiro

Outro tipo de ferramenta que fornece informações mais deta-
lhadas às escolas é, por exemplo, o DESESQ4, da secretaria municipal 
do Rio de Janeiro, e a Gestão Integrada da Escola (GIDE5), da secretaria 
estadual do Rio de Janeiro. Esses dois sistemas de informações são 
restritos, em geral, aos gestores escolares, e permitem a identificação 
rápida de uma série de aspectos das escolas que impactam no resul-
tado dos estudantes. 

Há ainda sistemas de informações provenientes de Organizações 
Não Governamentais (ONGs) como o QEdu6. Com foco na transparência 
de informações aos atores envolvidos (i.e. stakeholders) na prática 
escolar, tais como: agentes escolares, funcionários da educação, pesqui-
sadores, pais de alunos e membros da sociedade civil organizada, esse 
tipo de plataforma disponibiliza os principais indicadores educacionais, 
além de artigos e textos que buscam facilitar a interpretação dos dados 
por seus usuários. 

Tais iniciativas facilitam o acesso e interpretação dos dados. No 
entanto, não trazem informações sobre o uso dos dados e evidências 
educacionais disponíveis para escolas e, provavelmente, não teriam 
impacto relevante nas habilidades dos atores escolares de utilizar os 
dados para tomada de decisões pedagógicas ou de gestão das escolas. 

Apesar dessas iniciativas atentar para aumento da quantidade 
de informações que tem sido disponibilizada para as escolas, segura-
mente, o uso de dados e evidências que ganhou mais relevo no Brasil 
está associado às políticas de responsabilização escolar colocadas em 
práticas por algumas secretarias estaduais e municipais de educação 
nos últimos anos; principalmente as políticas de bonificação de profes-
sores e escolas com base nos resultados acadêmicos das avaliações 
padronizadas, ainda que as evidências que relacionam esse tipo de 
política educacional com o aumento do aprendizado dos estudantes e 

4  Fonte: http://sdm2.rio.rj.gov.br/je-desesc/, acesso em agosto de 2021.

5  Fonte: https://www.seeduc.rj.gov.br/professor/avaliacao-sber-formativa, aces-
so em agosto de 2021

6  Fonte: https://novo.qedu.org.br, acesso em agosto de 2021.
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outras medidas de qualidade da educação ainda sejam muito tênues 
(BROOKE; CUNHA, 2011; AUTOR, 2017).

Há algumas evidências que apontam que os agentes escolares 
ainda têm dificuldades para interpretar as informações oriundas dos 
sistemas de avaliação e monitoramento da educação básica no Brasil. 
Por exemplo, Rosistolato, Prado e Fernandez (2014) analisam as visões 
de gestores do nível central, de instâncias intermediárias e das escolas 
da rede municipal do Rio de Janeiro sobre as avaliações em larga escala 
e suas implicações no cotidiano escolar. Com base em informações 
coletadas por meio de grupos focais realizados com gestores da rede 
pública de ensino, os autores concluem que os gestores públicos desco-
nhecem inúmeros aspectos técnicos das avaliações, o que dificulta a 
interpretação dos resultados e informações disponibilizadas e leva a 
visões equivocadas sobre desempenho das escolas. Esse cenário, conse-
quentemente, impede que gestores, diretores ou professores adotem 
práticas escolares mais eficazes (ROSISTOLATO, PRADO; FERNANDEZ, 
2014).

Cerdeira (2015) investigou a apropriação que os gestores esco-
lares e agentes das Coordenadorias Regionais de Educação (CREs) em 
dois municípios do estado do Rio de Janeiro faziam dos resultados das 
avaliações externas. A autora observou uma apropriação superficial 
dos dados nos dois níveis (escola e CRE), verificando que agentes das 
instâncias intermediárias de gestão possuem pouco conhecimento dos 
indicadores educacionais e sobre os sistemas de avaliação. Para Portela 
(2015), que analisa apenas escolas da rede pública de ensino do Rio de 
Janeiro, conclui que o acompanhamento mais próximo das escolas 
por parte da instância intermediária, isto é, das CREs, parece não ter 
impacto no conhecimento, apropriação e uso dos dados das avaliações 
por parte dos gestores escolares e, consequentemente, exerceu pouco 
impacto na prática docente.

Vale ressaltar que os estudos acima relatados foram realizados no 
município do Rio de Janeiro entre 2011 e 2014, período que a Secretaria 
Municipal do Rio de Janeiro adotou uma política de responsabilização 
escolar com estabelecimento de metas, bonificação salarial e diversos 
mecanismos de pressão por resultados, em especial para os diretores 
das escolas. Evidentemente, tais programas, e suas consequências 
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práticas para as equipes escolares, podem ter afetado a percepção que 
diretores e professores tinham sobre os sistemas de avaliação e moni-
toramento da educação anteriores à implementação do programa 
Escolas em Foco, que incentivava o uso dos dados para planejamento 
escolar, contexto que será descrito a seguir.

O Programa Escolas em Foco

A partir do ano de 2009, foram implementadas uma série de polí-
ticas educacionais voltadas para aferir com mais precisão os resul-
tados das escolas e induzir a melhora dos indicadores de qualidade 
da educação da Secretaria Municipal da Educação do Rio de Janeiro. 
O objetivo expresso dessas medidas era estabelecer um modelo de 
gestão com enfoque no planejamento e metas claras7. Nesse sentido, 
o foco central seria a produção de incentivos por parte da Secretaria 
de Educação (SME) para que as escolas alcançassem as metas e maior 
eficiência. Para tanto, foi implantado um sistema de avaliação próprio 
de desempenho dos estudantes – a Prova Rio – e dispositivos de respon-
sabilização aos agentes escolares. Seguindo o mesmo modelo de indi-
cadores elaborados com base no desempenho médio dos estudantes, 
mais o fluxo escolar, o Índice de Desenvolvimento da Educação do Muni-
cípio do Rio de Janeiro (IDE-Rio) tem como base a avaliação aplicada 
somente aos estudantes. Esse indicador foi empregado para o cálculo 
da premiação de professores e funcionários nos anos pares, porque nos 
anos ímpares o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) 
foi utilizado como base. 

Outro dispositivo da política de responsabilização foi o Prêmio 
Anual de Desempenho (PAD), programa que premia, em forma de um 
décimo quarto salário, todos os funcionários das escolas que alcançam 
as metas de desempenho. Essas metas eram estabelecidas anualmente 
para as escolas a partir de medidas baseadas em taxas de aumento do 
desempenho com base nas avaliações de períodos anteriores. Dessa 
forma, escolas que apresentassem menores desempenhos tinham 

7  Grande parte dos programas e políticas educacionais está intimamente ligado ao 
período de gestão de Eduardo Paes como prefeito do Rio de Janeiro (2009-2016) 
e de Cláudia Costin como secretária de educação (2009-2014). Com a eleição do 
atual prefeito Marcelo Crivella, grande parte das políticas e programas educacio-
nais foram revogados gradativamente.
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metas mais audaciosas, se comparadas com escolas que possuíssem 
indicadores de partida mais altos (AUTOR, 2015).

Apesar da grande quantidade de informações sobre a rede de 
ensino, ainda não havia um programa específico de incentivo ao uso 
desses dados. Portanto, em 2015, o município implementou o programa 
‘Escolas em Foco’, voltado para cerca de 400 unidades escolares que 
ofereciam 3º e 5º anos do ensino fundamental com os piores desempe-
nhos acadêmicos ou altos índices de reprovação ou evasão escolar. 

As escolas selecionadas para o programa foram auxiliadas pelos 
supervisores da rede e professores de acompanhamento escolar (PAE) 
para interpretação das informações oriundas dos sistemas de avaliação 
e para a elaboração de diagnósticos e ‘planos de ação estratégica’, em 
conjunto com o diretor e demais professores da unidade escolar, que 
levassem ao aumento da aprendizagem dos estudantes, redução da 
evasão escolar e da taxa de reprovação.

Sob a supervisão de 20 profissionais da rede, escolhidos pela 
coordenação do projeto, cada PAE era responsável por 4 escolas, que 
eram visitadas uma vez por semana. Suas funções eram: acompanhar 
as escolas com visitas in loco; articular, junto ao Diretor da Unidade 
Escolar, as ações de acompanhamento e mediação pedagógica das 
turmas; realizar análise e diagnóstico do cenário escolar com vista a 
traçar objetivos e estratégias para a melhoria do desempenho, redução 
do abandono escolar e da reprovação, em parceria com o Coordenador 
Pedagógico e o Diretor; levantar e estudar dados das escolas acompa-
nhadas e gerar informações semanais para definição dos protocolos, 
objetivando o desenvolvimento das ações de ensino; zelar pela organi-
zação e arquivamento dos documentos e termos de acompanhamento; 
promover, junto ao professor-supervisor, encaminhamentos neces-
sários para solucionar demandas pedagógicas; participar das ações 
de formação continuada, ser proativo e ter conhecimento e domínio 
das regulamentações, avaliações, indicadores, metas das escolas e do 



148Avaliação de impacto • 1º Prêmio Nacional de Educação 

Avaliação escolar e uso de dados e evidências na educação 
brasileira: o caso do Programa Escolas em Foco no Rio de Janeiro

nível central, por meio dos sistemas e ferramentas disponíveis para dar 
suporte à sua ação8. 

O programa Escolas em Foco não estabeleceu entre seus obje-
tivos, considerando a descrição do programa no documento publi-
cado pela secretaria de educação no diário oficial do município, que a 
equipe escolar adotasse medidas e práticas eficazes que aumentassem 
o desempenho dos estudantes e reduzissem as taxas de reprovação e 
fluxo. Seu foco central era, principalmente, incentivar o corpo escolar 
na apropriação e interpretação dos dados educacionais gerados pelas 
avaliações em larga escala com auxílio de um agente externo desig-
nado pela secretaria de educação.

Dados e Métodos

Na análise da implementação e do impacto do programa Escolas 
em Foco nos valemos de uma combinação de abordagens quantita-
tivas e qualitativas, a fim de aprofundar nosso conhecimento sobre 
os usos dos dados e das informações geradas com base nos sistemas 
de avaliação educacional dos governos federal e das secretarias de 
educação do município do Rio de Janeiro pelas equipes escolares.

As políticas de avaliação e uso de dados na educação são, eviden-
temente, políticas complexas, que não podem ser adequadamente 
compreendidas pela abordagem qualitativa ou pela abordagem 
quantitativa de maneira isolada. Recorremos, portanto, a utilização de 
técnicas que combinem a força descritiva e a capacidade de inferência 
da análise estatística com a análise aprofundada de estudos de casos, 
que nos possibilitem ilustrar com detalhes mais vivos os fenômenos 
descritos nos grandes números.

Partimos da descrição estatística do programa Escola em Foco e 
do desempenho acadêmico dos alunos do ensino público municipal do 
Rio de Janeiro para indicar que os resultados da política de uso de dados 
e evidências pelas equipes escolares não teve os efeitos esperados pela 

8  Publicado no D.O. do Rio de Janeiro: Nº 205, Ano XXVIII, quinta-feira, 15 de janeiro 
de 2015, p. 42 e Nº 199, Ano XXIX, quinta-feira, 07 de janeiro de 2016, p. 91. Disponí-
vel em: http://doweb.rio.rj.gov.br/.
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Secretaria de Educação do Rio de Janeiro. Em seguida, nos valemos de 
entrevistas em profundidade com professores, diretores e gestores da 
Secretaria de Educação e das CREs9 para investigar com mais detalhes 
a implementação do programa e as barreiras enfrentadas pela SME na 
implementação deste.

Como apenas um conjunto específico de 400 escolas da rede 
pública municipal, selecionadas com base em critérios agnósticos e 
não aleatórios, participou do programa, foi possível definir um grupo de 
controle que não recebeu a intervenção, isto é, que não participou do 
programa de incentivo de uso de dados, e outro grupo de tratamento 
que recebeu a intervenção, isto é, que foi selecionado para participar do 
programa de incentivo ao uso de dados Escolas em Foco. Dessa forma, 
a avaliação de impacto do programa no desempenho acadêmico e 
no fluxo escolar se baseia na comparação entre esses dois grupos de 
escolas. Para tanto, nos valemos de um modelo estatístico de avaliação 
de programas denominado método de diferenças em diferenças (DID).

  O modelo de diferenças em diferenças permite dividir nossa 
amostra em quatro grupos distintos, o grupo de controle antes e depois 
da intervenção e o grupo de tratamento antes e depois da intervenção. 
O pressuposto é que o grupo de controle não sofreu qualquer impacto 
do programa. Portanto, mudanças significativas nas variáveis de inte-
resse (desempenho acadêmico e fluxo escolar) estariam associadas 
a outras características que podem também influenciar o grupo de 
tratamento, mas não aos efeitos do programa Escolas em Foco, que só 
se fazem sentir sobre o grupo de tratamento, isto é, sobre o grupo de 
escolas que foram selecionadas para receber o programa.

9  Mais especificamente, foram entrevistados: os gestores de nível médio respon-
sáveis pelas decisões de trabalho na gestão educacional e no planejamento de 
trabalho das escolas, equipes escolares, isto é, diretores e professores, além de 
coordenadores pedagógicos, quando presentes.
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Tabela 1 – Número de escolas de 3º ano ao longo do período 2013-2016.

Ano 2013 2014 2015 2016

Escolas Foco 384 376 374 373

Escolas Não Foco 343 328 309 301

* Elaboração própria.

A Tabela 1 aponta o número de escolas que contavam com turmas 
de 3º ano do ensino fundamental ao longo dos quatro anos analisados. 
Os números indicam redução na quantidade de escolas com essas 
turmas ao longo dos anos em ambos os grupos. É sabido que a rede 
municipal de ensino do Rio de Janeiro não possui uma característica 
homogênea de oferta do ensino fundamental, ou seja, algumas escolas 
oferecem turmas de 1º ao 3º ano, enquanto outras oferecem toda a 
primeira etapa do ensino fundamental. Portanto, a redução no número 
de escolas, mas não necessariamente no número de turmas, pode 
sugerir alguma reestruturação em curso na rede municipal de ensino. 

Intuitivamente, a estimação por diferença-em-diferenças é a 
comparação das mudanças ao longo do período de 2013 a 2016 na profi-
ciência média das escolas que receberam o programa (Escolas Foco) 
com as mudanças ao longo do mesmo período na proficiência média 
das escolas que não receberam o programa (Escolas Não Foco). Na 
presente análise, o efeito do programa de incentivo ao uso de dados 
que se pretende estimar é exatamente o efeito médio do grupo trata-
mento (Escolas Foco), em comparação com o grupo controle (Escolas 
Não Foco). Isto é, trata-se da comparação das diferenças nas proficiên-
cias médias dos dois grupos de escolas antes e depois do programa 
Escolas em Foco.

Inicialmente, fizemos um trabalho de campo onde foram reali-
zadas entrevistas semiestruturadas com parte do corpo docente (coor-
denadores, diretores e professores do 1° e 3° ano do Ensino Fundamental) 
de nove escolas da rede municipal participantes do Projeto Escolas 
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em Foco10. Também foi entrevistada a coordenadora do programa na 
Secretaria Municipal de Educação. Posteriormente, entrevistamos uma 
funcionária do Núcleo de Informações Estratégias Educacionais da 
SME, que participou da elaboração do programa.

Em cada escola, foram entrevistados a equipe de gestão escolar, 
composta pela direção, direção adjunta e coordenação pedagógica, 
professores do 3° ano e do 1° ano. Os roteiros de entrevista utilizados 
apresentavam questões sobre a trajetória profissional dos entrevistados 
(como tempo de experiência no cargo e na rede municipal), percep-
ções e conhecimento sobre avaliações externas e metas de desem-
penho, percepções e conhecimento sobre o projeto Escolas em Foco, 
relacionamento com o PAE, possíveis mudanças em decisões e ações 
de gestores e docentes geradas a partir do programa.

Resultados

 Como apenas um conjunto específico de escolas, com base em 
critérios específicos e não aleatórios, participou do programa, é possível 
definir um grupo de controle (que não recebeu a intervenção) e outro 
de tratamento (que recebeu a intervenção). Dessa forma, por se tratar 
de uma análise preliminar, investigamos a variação no desempenho e 
fluxo escolar apresentado pelos dois grupos (controle x tratamento) ao 
longo dos anos.

10  Selecionamos no total cinco escolas que apresentavam trajetórias ascendentes 
no Ideb e no IDE-Rio desde a implementação do programa e cinco escolas que 
apresentavam uma trajetória estagnada ou descendente para o mesmo período 
(2013-2015). A intenção por trás dessa seleção era ter perfis diferentes de escolas 
que poderiam ser sugestivos de uma recepção e execução diferentes do progra-
ma. No entanto, após inúmeras tentativas, não foi possível agendar as entrevistas 
com uma das escolas selecionadas. As entrevistas foram realizadas no segundo 
semestre de 2016.
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Gráfico 1 – Comparação dos grupos de tratamento e controle ao longo do 
período 2013-2016.

* Elaboração própria.

A análise dos gráficos acima sugere que, apesar dos desempe-
nhos de Matemática e Língua Portuguesa aumentarem ao longo dos 
anos, as diferenças entre os grupos de controle e tratamento, nas três 
variáveis de interesse, permaneceu constante na linha histórica obser-
vada. A análise visual desses resultados aponta que houve impacto 
muito pequeno sobre os indicadores de qualidade analisados. Para 
entender melhor os resultados acima, o passo seguinte foi investigar a 
variação no desempenho e fluxo escolar apresentado pelos dois grupos 
(controle e tratamento). Para tanto, empregamos um modelo quase-
-experimental de diferenças em diferenças (DID).

O modelo de diferenças em diferenças foi estimado com uma 
série de variáveis contextuais observáveis inseridas como controle. Foi 
estimado o impacto do programa sobre as variáveis de desempenho 
em Matemática, Língua Portuguesa e fluxo escolar para o período 
compreendido entre os anos de 2013 e 2016.
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Tabela 2 – Descrição e fonte das variáveis utilizadas.

Nome Tipo Descrição Fonte

Variáveis Dependentes

Fluxo Escolar Contínua Fluxo escolar do 3o ano do ensino fundamental Censo Escolar (2013, 
2014, 2014, 2016)

Proficiência LP e MT Contínua Proficiência média por escola em Matemática e Língua portuguesa 
no 3o ano

Prova Rio11 (2013, 
2014, 2014, 2016)

Variáveis Explicativas

PRÉ/PÓS Dicotômica 0- Indica ano 2013 e 2014; 1- Indica ano 2015 e 2016

DID Dicotômica
Termo interativo 

(PRÉ/PÓS * Escola Foco)

Complexidade da gestão12 Dicotômica 0 – Indica escolas menos complexas; 1- Indica escolas mais complexas Indicadores Educa-
cionais INEP (2014)

Fração de Alunos não-
-brancos Contínua Porcentagem de alunos não brancos por escola Dados SME (SCA 

2014)

Sexo Contínua Porcentagem de alunos de sexo masculino por escola Dados SME (SCA 
2014)13

Máxima Educação dos 
Pais Contínua Porcentagem de alunos cujos pais completaram o ensino médio ou 

mais
Dados SME (SCA 

2014)

Indicador de Pobreza Contínua Porcentagem de alunos inseridos em programas de transferência de 
renda

Dados SME (SCA 
2014)

Escola em Foco Dicotômica 0- Indica escolas que não receberam o programa; 1- Indica escolas 
que receberam o programa

Dados SME (SCA 
2014)14 

11  A Prova Rio é uma avaliação externa aplicada somente em escolas do mu-
nicípio do Rio de Janeiro. Aplicada inicialmente em 2009 e com a mesma matriz de 
referência da Prova Brasil, a Prova Rio é uma avaliação censitária que avalia, nos anos 
pares, alunos do 3º, 4º, 7º, e 8º anos do ensino fundamental nas disciplinas de Língua 
Portuguesa e Matemática. Mais informações sobre as características dessa avaliação 
podem ser encontradas em AUTOR, 2015. Esta análise está fazendo uso dos dados 
da Prova Rio, e não da Prova Brasil, porque o foco do projeto Escolas em Foco é no 3º 
ano do ensino fundamental, série não contemplada pela Prova Brasil e porque esta 
avaliação é censitária, ou seja, todas as escolas com esta série são participantes.

12  O Inep disponibiliza inúmeros indicadores educacionais calculados com base 
nos dados do Censo Escolar. Um deles é o de Complexidade da Gestão, que busca 
distinguir, a partir de uma variável com seis categorias, escolas com gestão mais 
complexas e menos complexas. Na construção do indicador são levadas em conta o 
número de alunos matriculados na escola, o número de etapas, a complexidade da 
etapa e o número de turno de funcionamento. Para facilitar a interpretação nos mo-
delos, essa variável foi transformada em uma dicotômica, de forma que escolas com 
complexidade até o nível 3 receberam o valor 0 e escolas com complexidade do nível 
4 ao 6 receberam o valor 1. 

13  Foram empregadas as bases do SCA de 2014 porque não tivemos acesso às 
bases de 2013.

14  Os Dados da SME utilizados nesta tese correspondem às bases de dados do 
Sistema de Controle Acadêmico (SCA), que são gerados anualmente com informa-
ções sobre a escola, turmas, matrícula, alunos e suas famílias e desempenho e rendi-
mento anual dos estudantes. Essas bases são atualizadas anualmente, permitindo o 
acompanhamento dos estudantes ao longo dos anos. 

* Elaboração própria.
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A Tabela 2 apresenta as variáveis utilizadas nos modelos e esta-
tísticas descritivas, como tipo, descrição e base de dados de origem. 
As variáveis explicativas correspondem às características das escolas 
da amostra, além de uma variável binária, que especifica aquelas que 
receberam ou não receberam a intervenção, uma associada ao tempo, 
que indica o período anterior e posterior à implementação da política, e 
um termo interativo que assinala as diferenças das diferenças, ou seja, 
a diferença da diferença entre os grupos no período antes e depois da 
implementação do programa. 

O passo seguinte foi ajustar os modelos de diferenças em dife-
renças com as variáveis dependentes de proficiência em Matemática, 
Língua Portuguesa e fluxo, controladas (variáveis explicativas) apenas 
pelo ano e uma variável dicotômica que indicava se a escola estava no 
programa ou não.

Tabela 3 – Comparação ano a ano dos grupos de controle e tratamento (resul-

tados estimados via OLS).

  Variáveis dependentes:

Matemática Língua Portuguesa Fluxo

  (1)  (2)  (3) 

Ano 2014 9.703*** 23.740*** -1.197

(1.451) (1.211) (0.735)

Ano 2015 31.580*** 27.573*** 1.983***

(1.474) (1.230) (0.753)

Ano 2016 61.120*** 42.610*** 2.447***

(1.484) (1.239) (0.751)

Foco -10.576*** -9.659*** -6.916***

(1.396) (1.165) (0.708)

Ano 2014 * Foco -1.341 -0.530 0.204

(1.991) (1.662) (1.008)

Ano 2015 * Foco -0.760 -1.556 0.910

(2.009) (1.677) (1.023)

Ano 2016 * Foco -1.516 -1.136 1.234

(2.017) (1.684) (1.022)

Constante 164.544*** 158.232*** 84.660***

(1.015) (0.847) (0.514)
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Observações 2,788 2,788 2,772

R2 0.616 0.508 0.124

R2ajustado 0.615 0.506 0.122

Residual Std. Error 18.793 (df = 2780) 15.684 (df = 2780) 9.507 (df = 2764)

F Statistic 637.825 (df = 7; 2780) 409.398 (df = 7; 2780) 56.134 (df = 7; 2764)

Nota: Elaboração dos autores. *p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01

 
A primeira coluna da Tabela 3 corresponde aos resultados de 

proficiência em Matemática. Os resultados indicam que as escolas que 
não receberam a intervenção apresentaram um crescimento na profi-
ciência média em Matemática estatisticamente significativo em relação 
à categoria de referência, neste caso a proficiência em Matemática em 
2013. Já para as escolas que receberam a intervenção (Ano * FOCO), os 
resultados são negativos em relação à categoria de referência, mas seus 
respectivos efeitos não apresentam significância estatística. Apesar do 
programa Escolas em Foco ter início somente em 2015, essa variável 
indica que o desempenho médio desse grupo de escolas antes da 
implementação do programa já era inferior ao do grupo controle. Esse 
resultado era esperado, pois o programa buscava atender as escolas de 
pior desempenho acadêmico. A variável ‘FOCO’ indica o efeito médio 
sobre a proficiência de Matemática ao longo dos quatro anos de análise 
para as escolas que receberam a intervenção.

A segunda coluna corresponde aos efeitos comparativos dos 
grupos de tratamento e controle sobre a proficiência de Língua Portu-
guesa de 2013 a 2016. De maneira similar à primeira coluna, as escolas 
que não participaram do programa aumentaram significativamente 
seus desempenhos ao longo dos três anos seguintes. Os efeitos para 
as escolas de tratamento também são negativos, mas não estatistica-
mente significativos. O mesmo ocorreu com a variável FOCO, que sugere 
efeito negativo médio sobre as escolas em foco durante os quatro anos.

A terceira coluna equivale aos resultados sobre o fluxo das escolas. 
Os efeitos são distintos daqueles associados à proficiência, pois, para as 
escolas que não receberam a intervenção parece não haver um padrão 
ao longo dos anos, com acréscimos e decréscimos. Já para as escolas 
que receberam a intervenção, as taxas de fluxo são crescentes, em 
relação ao ano de 2013, ainda que somente o ano de 2016 seja estatis-
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ticamente significativo. A variável ‘FOCO’ apresenta efeito na mesma 
direção da proficiência em Matemática e Língua Portuguesa.

A análise seguinte contou com um modelo de diferenças em 
diferenças para investigar o efeito do programa sobre as escolas parti-
cipantes em comparação com as escolas que não participaram. Com 
isso foi possível avaliar não apenas a comparação das diferenças entre 
os grupos de escolas, mas também como essas diferenças se compor-
taram ao longo do período analisado. Além disso, os modelos incluíram 
as variáveis demográficas das escolas, como a proporção de alunos 
negros por escola, de alunos do sexo masculino, de alunos com pais 
com alta escolaridade, de estudantes inseridos em programas de trans-
ferência de renda e uma dummy que diferencia escolas com gestão 
mais complexas das menos complexas.

Tabela 4 – Resultados dos Modelos de Diferenças em Diferenças (estimados 

via OLS).

    Variáveis de dependentes:

Matemática L. Portuguesa Fluxo

  (1) (2) (3)

Pré/Pós 40.940*** 22.979*** 2659***

(1.167) (0.985) (0.503)

Foco -6.208*** -4.834*** -4.141***

(1.156) (0.976) (0.497)

DiD -0.0003 -0.839 1061

(1.581) (1.335) (0.681)

Cor -0.241*** -0.287*** -0.042***

(0.053) (0.044) (0.023)

Sexo -0.570*** -0.476*** -0.374***

(0.128) (0.108) (0.055)

Máxima Educação 0.300*** 0.288*** 0.197***

(0.030) (0.026) (0.013)

Indicador de Pobreza -0.081** -0.094*** 0.037***

(0.033) (0.028) (0.014)

Complexidade Escolar -3.847*** -2.796*** -2.967***

(0.918) (0.775) (0.395)

Constante 200.996*** 200.245*** 95.221***

  (7.416) (6.261) (3.193)
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Observações 2,760 2,760 2,747

R2 0.536 0.391 0.237

R2 ajustado 0.535 0.389 0.235

Residual Std. Error 20.676 (df = 2751) 17.454 (df = 2751) 8.884 (df = 2738)

F Statistic 397.499 (df = 8; 2751) 220.525 (df = 8; 2751) 106.155 (df = 8; 2738)

Nota: Elaboração dos autores *p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01

 

A primeira coluna da Tabela 4 corresponde aos resultados da 
variável dependente de proficiência em Matemática. A primeira variável 
(Pré Pós) se refere a uma dummy que indica a diferença do efeito nos 
anos de 2015 e 2016 em comparação com os anos de 2013 e 2014. Ela 
revela que as escolas de ambos os grupos (tratamento e controle) cres-
ceram em média 40 pontos na proficiência de Matemática em relação 
aos anos de 2013 e 2014. As variáveis que indicam a porcentagem de 
alunos não brancos e de porcentagem de alunos do sexo masculino 
por escola apontam que quanto maior for a proporção desses grupos, 
menor será o desempenho médio da escola. Como esperado, as variá-
veis de indicador de pobreza e complexidade escolar exibem efeitos 
significativos na mesma direção que as variáveis anteriores. Por outro 
lado, escolas com maior proporção de alunos com pais mais educados, 
ou seja, com ensino médio completo e/ou ensino superior, tendem a 
apresentar proficiências mais elevadas. O termo que indica as dife-
renças das diferenças (DiD), foco desta análise, aponta que as dife-
renças entre as escolas do grupo de controle e tratamento diminuíram 
após a implementação do programa, mas os resultados mostram que 
o impacto é de baixa magnitude e não significativo estatisticamente.

A segunda coluna apresenta os efeitos das variáveis sobre a profi-
ciência de Língua Portuguesa. Como esperado, os resultados das variá-
veis contextuais são análogos, tanto no sentido dos efeitos quanto em 
relação à significância estatística daqueles verificados sobre a profi-
ciência de Matemática, o que nos dá mais segurança sobre a robustez 
dos resultados estimados. A mesma característica é verificada sobre 
o estimador de diferenças em diferenças nesta coluna, ou seja, com 
redução da desigualdade de proficiência em Língua Portuguesa, mas 
com pouca relevância e significância.
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Já a terceira coluna, que se refere às taxas de fluxo das escolas, 
não segue o mesmo padrão das colunas anteriores. Por exemplo, a 
variável ‘Pré Pós’ indica que a taxa de fluxo média das escolas para os 
anos de 2015 e 2016 é inferior em comparação com os anos anteriores, 
embora os resultados não sejam estatisticamente significantes. As 
variáveis contextuais exibiram efeitos similares aos verificados para as 
proficiências de Matemática e Língua Portuguesa. No entanto, nosso 
estimador de interesse (DiD) aponta que as diferenças nas taxas de 
fluxos das escolas de tratamento e controle aumentaram após o início 
da intervenção. Ou seja, houve uma diminuição nas diferenças entre os 
grupos de escolas que receberam o programa e as que não receberam 
ao longo do período analisado. 

Em suma, a avaliação de impacto indica que as diferenças no 
desempenho acadêmico entre os grupos de controle e tratamento, 
nas três variáveis de interesse, tem um efeito pequeno e não é esta-
tisticamente significante, com exceção do fluxo escolar que, de fato, 
melhorou mais nas escolas que receberam o programa do que naquelas 
que não receberam. Tais resultados sugerem que houve impacto muito 
pequeno sobre os indicadores de qualidade analisados, embora os 
parâmetros de interesse apontem para o sentido esperado de melhoria 
no aprendizado em Matemática e Língua Portuguesa.

Haja vista os resultados das análises quantitativas, que apon-
taram efeitos muito tênues ou nulos do programa sobre o desem-
penho acadêmico e o fluxo das escolas, foram realizadas entrevistas 
com funcionários da gestão central da SME envolvidos com a coorde-
nação do programa, diretores e professores de escolas participantes. 
O material coletado trouxe algumas pistas sobre o funcionamento do 
programa, alguns entraves e gargalos para sua implementação, que 
nos trazem algumas hipóteses sobre sua efetividade e ausência de 
impacto, tal como esperado pela SME. 

Em primeiro lugar, o desenho do programa Escolas em Foco 
centralizou as decisões nos níveis superiores de gestão da SME. A 
implementação de programas na rede pública de ensino carioca, 
usualmente, conta com a intermediação das Coordenadorias Regionais 
de Educação (CREs). São 11º coordenadorias que não somente imple-
mentam os programas da Secretaria, como também exercem certo 
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poder discricionário, seja para estabelecer regras locais (ROSISTOLATO 
et al, 2019), seja para estabelecer critérios de seleção das escolas partici-
pantes. No entanto, de acordo com uma gestora da SME entrevistada, 
no caso do Escolas em Foco, o desenho do programa buscou centra-
lizar as ações na Secretaria:

E a gente entende [...] é o que a gente quer fazer, investir di-
nheiro, em criar uma equipe, informar uma equipe e centrali-
zar essa ação dentro da Secretaria para fazer o efeito. Então a 
gente modelou o Escolas em Foco calçado na experiência que 
já tinha dado certo. Mas o modelo nosso é bem... eu acho que é 
assim... customizado mesmo para a cidade do Rio. (Coordena-
dora do Projeto Escolas em Foco na SME)

Para tanto, o Núcleo de Informações Educacionais Estratégicas 
(NIEE), órgão da gestão central da SME, elaborou o desenho e as regras 
para seleção e inclusão de escolas no programa. A gestão central da 
SME selecionou 20 supervisores do programa, entre funcionários 
“de confiança” e que eram favoráveis e/ou não tivessem resistência 
às avaliações externas e indicadores educacionais, retirando o poder 
discricionário usualmente exercido pelas CREs. 

A ideia dos gestores do programa foi estabelecer um sistema de 
acompanhamento das escolas municipais por profissionais selecio-
nados e treinados diretamente pela SME. Esses profissionais, denomi-
nados Professores de Acompanhamento Estratégico (PAEs), realizavam 
visitas semanais às escolas e atuavam como especialistas externos, 
com o intuito de promover o uso de dados educacionais para planeja-
mento pedagógico por gestores e professores da rede. Cada supervisor 
era responsável por acompanhar as ações de cinco PAEs.

Nesse sentido, o desenho do programa Escolas em Foco se asse-
melha às práticas de intervenção por meio de coaching (KNIGHT, 2006) 
utilizadas no contexto internacional, que consistem em enviar um ou 
mais profissionais especializados para as escolas com o objetivo de 
auxiliar professores e gestores no planejamento pedagógico com o uso 
de dados educacionais e outros conteúdos escolares. Ao invés de um 
auxílio pontual, em um único momento como seria em um workshop, 
o trabalho com o especialista envolve encontros regulares, semanais 
no caso do programa Escolas em Foco, com a equipe escolar para a 
análise de dados educacionais da escola.
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A Secretaria, mesmo excluindo as CREs do processo decisório 
do programa Escolas em Foco, buscou o auxílio das coordenadorias 
regionais para estabelecer comunicação com os corpos diretivos das 
escolas. De acordo com a coordenadora do programa na Secretaria, 
embora as CREs não estivessem diretamente envolvidas no programa, 
foi feita uma apresentação formal do projeto para os gestores das CREs, 
quando se solicitou que as coordenadorias regionais preparassem os 
diretores das escolas para um seminário organizado pela Secretaria 
para apresentação do programa às escolas. Um procedimento que, de 
acordo com a coordenadora do programa na SME, não foi bem execu-
tado pelas CREs.

Então alugamos o Sul América e fizemos uma espécie de se-
minário.

A gente contou essa história que eu estou te contando, foi con-
tada para as CRES, e aí as CRES receberam esse material e a 
listagem pra contar essa história para as escolas.

E contando essa história, a ideia é essa, contando essas histó-
rias para a escola, elas seriam convidadas a vir aqui pra gente 
apresentar essa história, mas é um pouco que tirar as dúvidas, 
e um pouco que também tirar aquele “putz, que é isso”, né? No 
fim é isso.

Então o que aconteceu? Bota os 400 [diretores de escola] aí... Aí 
chegam os ônibus, né. Teve CRE que alugou ônibus pra man-
dar os diretores. E olha qual é a nossa surpresa né, a gente che-
ga com algumas diretoras que não sabiam nada do projeto. 
(Coordenadora do Projeto Escolas em Foco na SME)

 A Secretaria esperava que as CREs ajudassem no processo inicial, 
mas não interferissem escolhendo as escolas que participariam do 
programa ou mediando outras informações. Uma funcionária da gestão 
central relatou também que houve resistência ao programa, tanto por 
parte de escolas como de algumas CREs. Ainda segundo o relato da 
gestora da SME, algumas CREs chegaram a incentivar um “boicote” ao 
programa, dizendo para as escolas não fornecerem informações aos 
PAEs. 

Dessa forma, os diretores das escolas participantes chegaram 
à reunião promovida pela Secretaria com poucas informações sobre 
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o programa, seus objetivos ou funcionamento. Mesmo depois da 
reunião, embora os diretores soubessem relatar os critérios utilizados 
para a seleção das escolas, não demostravam conhecer os objetivos do 
programa ou as funções que deveriam ser exercidas pelos PAEs junto 
às escolas selecionadas.

Os professores deveriam ser informados sobre o programa pelos 
diretores. No entanto, os relatos dos professores indicam que eles 
permaneciam confusos e desconheciam tanto os objetivos quanto o 
funcionamento deste:

Olha, eu vou te falar que eu não entendo muito bem o que que 
é o “Escolas em Foco”. (...) Eu acho assim, eu acho que a escola 
em foco aqui está muito mais na direção. Ninguém veio me 
perguntar qual era a minha maior dificuldade, ninguém me 
deu uma orientação. (Professora da Escola A)

É, pelo que parece, pelo que eu sei, nada foi me dito muito 
formal, mas eles escolheram algumas escolas que o índice 
ficou baixo no Ideb. ou que tem..., é porque aqui na Escola 
I tem vários projetos, né. O que me afeta no terceiro ano, é 
eu tenho uma professora, uma orientadora da Paulo Freire15 
que vem uma vez por mês, duas vezes por mês acompanhar o 
rendimento da turma e enfim traçar a meta de planejamento 
para essa turma. (...) E aí ela enfim trabalha junto comigo, mas 
eu não sei definir o que é uma “Escola em Foco”, não sei não. 
Eu sei que eu tenho um acompanhamento do pessoal da Pau-
lo Freire, mas o que é certinho eu também não sei, nunca foi 
dito oficialmente: “Olha Escola I é isso, isso e isso.” Eu cheguei 
chegando, entendeu? A gente chega e entra na sala de aula. 
(Professora da Escola I)

Aí o que é passado é que é uma escola que pode crescer mais. 
Entendeu? Por algum motivo “né” ela não está crescendo tan-
to quanto deveria. Então tem esse projeto aí para que a gente 
consiga desenvolver esse trabalho. (Professora da Escola J)

(Professoras do Terceiro Ano do Ensino Fundamental)

15  Referência à Escola de Formação de Professores Paulo Freire (EPF) da Secretaria 
Municipal de Educação do Rio de Janeiro.
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 As falas dos professores entrevistados não indicam que eles 
tivessem uma compreensão adequada sobre o objetivo de programa, 
sobre seu caráter formativo para promover o uso de dados e evidências 
para tomada de decisões ou planejamento pedagógico. 

Ademais, a análise das entrevistas com os diretores de escolas 
indica que os procedimentos seguidos pelos Professores de Acom-
panhamento Escolar (PAEs) variavam consideravelmente, o que se 
explica pela discricionariedade que foi atribuída à atuação deles junto 
as escolas do programa. Enquanto alguns diretores relataram que os 
PAEs os auxiliavam diretamente na análise dos dados das escolas e 
pouco acompanhavam o trabalho dos professores, outros informaram 
que os PAEs realizavam seu trabalho conjuntamente com diretores e 
professores do 3° ano. Ainda vale destacar um terceiro grupo de dire-
tores de escola que mencionaram que os PAEs realizavam seu trabalho 
semanal somente com os professores, em sala de aula, onde “tomavam 
leitura” dos alunos e até mesmo aplicavam simulados para as turmas, 
ações que não estavam previstas nas diretrizes da SME para atuação 
dos PAEs junto às escolas.

Figura 2 – Quadro de ações previstas e não-previstas dos PAEs.

Nota: Elaboração dos autores.
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Cotejando as entrevistas realizadas com a coordenadora do 
programa na SME, com os relatos dos diretores e dos professores das 
escolas, é possível diagnosticar algumas dasações realizadas pelos PAES 
que divergem daquelas esperadas pela coordenação do programa. A 
figura 2 sistematiza as ações previstas e não previstas dos PAEs.

Em alguns casos, observamos um desvio das funções dos PAEs 
para suprir ausências ou déficits de pessoal na escola. É interessante 
notar que tais desvios parecem estar de acordo com expectativas dos 
diretores ao saberem que suas escolas participariam do programa, 
bem como nas suas avaliações subjetivas sobre utilidade do programa:

“Por que, o que no final acontece? Quando você entra na es-
cola, o primeiro movimento da escola é achar que você vai dar 
a ela alguma coisa. E o primeiro movimento é alguma coisa 
material que ela não tem. Então por exemplo, se ela está sem 
carteira, ela acha que, por estar num projeto, você vai arranjar 
as carteiras que ela está precisando ou então vai arranjar um 
dinheiro que ela não conseguiu. Aí quando você diz não, então 
ela: “Ah porque isso aqui está quebrado, não sei o que...”.

“Eu não ia dar para eles [diretores de escola] um dinheiro a 
mais. Eu não ia dar para eles um projeto que ia botar alguma 
coisa... uma sala de robótica. Não estava oferecendo nada a eles 
a não ser um trabalho, um estudo, fazer uma gestão comparti-
lhada. Foi dali, da história da gestão compartilhada que a gen-
te partiu. Nós vamos fazer uma gestão compartilhada. Então o 
cara [diretor de escola] começou: “Mas eu não tenho coordena-
dor pedagógico, você pode arrumar coordenador pedagógico 
pra mim?” Eu: “Não”. Aí ele: “Olha só, eu não tenho professor, 
está faltando professor. Como é que vai ser? Essas escolas vão 
ser priorizadas?”.

(Coordenadora do Projeto Escolas em Foco na SME)

Essa ideia de que as escolas entendem que a mão de obra é mais 
necessária do que atividades de formação também aparece na fala de 
diretores e professores, que pediam que os PAEs visitassem mais vezes 
as escolas ou trabalhassem como se fossem um professor extra.

“A escola ia melhorar com ou sem o programa. Não interfere no 
andamento da escola. Ela ficou amiga da gente [a PAE], mas 
como trabalho, ela como P2 [i.e. professora da rede municipal] 
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somaria mais.” (Professora da Escola F)

“Gasta-se verbas com professores fora de sala de aula. Seria 
mais efetivo se eles estivessem dando aula.” (Professora da Es-
cola I)

(Professoras do Terceiro Ano do Ensino Fundamental)

 Enfim, as entrevistas com professores, gestores das CREs e com a 
coordenadora do programa na SME nos fornecem evidências empíricas 
de que a excessiva centralização do processo decisório do programa na 
SME, que não soube – ou optou explicitamente por não envolver os 
gestores de nível médio, lotados nas CREs que funcionam como elos 
de comunicação entre a gestão central e as equipes escolares – acabou 
por prejudicar a comunicação do programa e, por conseguinte, gerou 
falta de conhecimento sobre o seu funcionamento e seus objetivos 
entre as equipes escolares que, em última instância, não se sentiram 
comprometidas com o bom funcionamento do programa.

Observamos, ademais, que a ação discricionária dos PAEs, seja 
na escolha das agentes com as quais interagiam nas escolas, seja nas 
ações realizadas, ou ainda, em contexto de falta de pessoal nas escolas, 
exercendo até mesmo funções não relacionadas ao programa, parece 
ter contribuído para os resultados pouco satisfatórios do programa no 
incentivo do uso de dados e de evidências pelos docentes e diretores nas 
tarefas pedagógicas e atividades de gestão escolar. Cabe lembrar que 
a excessiva autonomia dos PAEs pode ser atribuída, ao menos parcial-
mente, à ausência de supervisão dos níveis médios de gestão educa-
cional, isto é, da burocracia das CREs, que foi afastada do processo deci-
sório e da gestão do programa pela Secretaria de Educação.

Considerações Finais

 O programa Escolas em Foco estabeleceu iniciativas de capa-
citação das equipes escolares, dos gestores da SME e das CREs, que 
são unidades de gestão intermediária para uso dos dados das avalia-
ções como instrumento de gestão educacional. A análise do desem-
penho acadêmico dos alunos e das escolas indica que houve impacto 
muito pequeno sobre os indicadores de qualidade analisados. A análise 
qualitativa revela que as equipes escolares tinham uma compreensão 
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imprecisa do programa, de seus objetivos e enfrentaram dificuldades 
em se valer dos dados das avaliações para o planejamento educacional.

A partir da verificação dos resultados é possível estabelecermos 
algumas hipóteses para o efeito tênue do programa sobre as escolas 
que receberam a intervenção. A primeira delas se refere à curta linha 
histórica analisada neste trabalho. É possível que o pequeno período de 
análise não tenha sido suficiente para captar o impacto do programa. 
Além disso, esse programa pretendia uma mudança de comporta-
mento das equipes escolares. Considerando que, de acordo com a 
bibliografia de data-driven-decision-making, o uso efetivo dos dados 
requer diversas habilidades, conhecimento e disposição dos profes-
sores – como por exemplo habilidades para a formulação de problemas; 
capacidade de coletar, analisar, sintetizar e interpretar dados e capa-
cidade de agir e encontrar uma solução adequada – o objetivo de 
mudança de comportamento, isto é, de mudança das práticas esco-
lares, talvez, só possa ser alcançado por meio de uma intervenção e 
treinamento mais prolongado dos agentes escolares (MARDINACH; 
GUMMER, 2016; MARSH, BERTRAND; HUGUET, 2015; SCHILDKAMP et 
al., 2017). Além disso, o efeito positivo pequeno, porém significante, no 
fluxo escolar e a ausência de efeito significativo ou relevante no desem-
penho em Língua Portuguesa e Matemática sugerem que os esforços 
do programa não foram capazes de promover maior pedagogical lite-
racy entre os atores escolares. 

Nossa segunda hipótese explicativa para o baixo impacto do 
programa relaciona-se à escassez de informações sobre as caracterís-
ticas e protocolos do programa e sobre a atuação dos PAEs nas escolas. 
Como as informações do programa publicadas no Diário Oficial da 
Prefeitura do Rio de Janeiro foram genéricas, não é possível aferir se 
o desempenho das escolas e seus respectivos fluxos eram realmente 
os objetivos centrais do programa Escolas em Foco. Ainda que esses 
agentes tenham recebido treinamento similar pela SME, haja vista o 
grau de discricionariedade que gozavam junto às escolas, é possível 
que eles tenham adotado estratégias diferenciadas de acordo com o 
perfil das escolas e da gestão. A variação na ação desses agentes pode 
se dar também pela relação que estes estabeleceram com a gestão 
das escolas. Algumas gestões podem ser mais ‘receptivas’ às ações 
desses agentes e à implementação de novas práticas e metodologias 
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de ensino e aprendizagem. Tal receptividade poderia significar, em 
última análise, ganhos no desempenho em Matemática, Língua Portu-
guesa ou no fluxo dos estudantes. 

A terceira hipótese está vinculada à ação das Coordenadorias 
Regionais de Educação (CREs). Apesar das entrevistas informarem que 
duas CREs atuavam como instâncias reguladoras entre os agentes e as 
escolas, dificultando a intervenção dos agentes, é possível que outras 
CREs também tenham desempenhado papel similar junto às escolas. 
Caso essa hipótese tenha se efetivado, o que significa uma rejeição ao 
programa, não é esperado que ele apresentasse qualquer efeito sobre 
o desempenho e fluxo das escolas participantes.

Os resultados aquém do esperado pela Secretaria de Educação 
do Município do Rio de Janeiro e os problemas de implementação 
detectados no decorrer da pesquisa apontam para a necessidade de 
nos aprofundarmos mais na pesquisa, para examinarmos com mais 
detalhe a verossimilhança de cada uma das hipóteses levantadas 
acima, com base nos resultados das análises quantitativas e na exegese 
das entrevistas.
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Resumo

As literaturas nacional e internacional não apresentam consenso 
sobre os efeitos da implantação das escolas de tempo integral sobre o 
desempenho educacional dos alunos, quando comparadas às escolas 
com turno padrão. Contudo, a baixa evidência empírica não impediu 
que a política fosse adotada por praticamente todas as unidades fede-
rativas brasileiras. Esse estudo busca estabelecer evidências empíricas 
com a experiência da rede estadual do estado de Goiás. Essa política 
educacional contou com apoio/recursos do Fundo Nacional de Desen-
volvimento da Educação (FNDE). Atenção especial será destinada ao 
processo de identificação, controlando por confounding variables. 
O efeito causal será estabelecido por meio do método de Diferenças 
em Diferenças com tratamento em vários anos, seguindo a recomen-
dação de Callaway e Sant’anna (2020). Esse método é mais adequado 
uma vez que as escolas aderiram ao programa de tempo integral em 
diferentes períodos. Os principais resultados indicam que o programa 
de educação integral propicia que os alunos apresentem um resul-
tado significativamente superior. Além disso, detectaram-se efeitos 
negativos e significativos em relação à taxa de reprovação e abandono 
escolar. Em outras palavras, a ampliação das escolas integrais parece 
configurar uma estratégia efetiva para a superação das principais difi-
culdades associadas ao sistema público de ensino brasileiro.

Palavras-chave: Escola em Tempo Integral; Indicadores de Desem-
penho; Causalidade; Estado de Goiás.
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Introdução

Em meados de 2004, o governo do estado de Pernambuco iniciou 
a implantação dos programas de escola integral. Visando a redução dos 
índices de evasão e a melhoria dos indicadores educacionais, essa inicia-
tiva foi estendida para o resto do país nos anos posteriores, a despeito 
de evidências que comprovem seus reais efeitos. Dessa forma, assim 
como grande parte das ações públicas adotadas, o discurso político e 
as intenções se sobrepuseram ao acompanhamento periódico de seus 
reais efeitos sobre o desempenho dos alunos.

Somente no início da década de 2020 que a literatura de avaliação 
de políticas públicas começou a dar maior atenção aos efeitos das 
escolas integrais. Araujo et al. (2020), avaliaram os efeitos das escolas 
integrais do Estado de Pernambuco sobre as pontuações (linguagem, 
matemática, ciências, ciências humanas e redação) do teste nacional de 
admissão às universidades (Enem). As evidências encontradas sugerem 
que os alunos de escolas integrais apresentam o melhor desempenho 
nos testes de admissão na universidade. Os mecanismos que explicam 
essa diferença parecem residir no aumento das horas de aula e ativi-
dades extraclasse. E mais, o impacto também é encontrado em disci-
plinas que não houve aumento da carga horária, como é o caso da área 
de humanas, o que evidencia a externalidade positiva do programa.

Com conclusões similares, Rosa et al. (2020) sugerem que o desem-
penho dos alunos de escolas integrais pernambucanas são superiores 
em matemática e linguagens quando comparados com o desempenho 
médio dos estudantes das escolas públicas regulares. A análise de hete-
rogeneidade demonstra que um número maior de dias de jornada 
ampliada em escolas de tempo integral está fortemente associado com 
maiores efeitos do programa, além disso, o programa pode ser mais 
eficaz quando as aulas são combinadas com atividades de apoio e aulas 
de reforço.

Ao avaliar o desempenho das escolas da rede estadual do Estado 
de Goiás, onde a política foi implementada pela Secretaria de Estado 
de Educação (Seduc), em dois momentos distintos: em 2006 para a 
etapa do Ensino Fundamental e 2013 para o Ensino Médio, o estudo de 
Costa (2017) observa-se os alunos das escolas estaduais em tempo inte-
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gral apresentam um desempenho de destaque na Prova Brasil. Suas 
evidências sugerem ausência de efeito para os estudantes do 5º ano, 
já os alunos do 9º ano as evidências encontradas sugerem efeito posi-
tivo na disciplina de matemática e português para os alunos que estão 
a mais tempo nas escolas integrais e ausência de efeito para os estu-
dantes que ingressaram em 2013 nas escolas integrais para matemática 
e efeito significativo e negativo para português.

Na verdade, a falta de uma evidência consensual, como a de Costa 
(2017), é o que rege a literatura empírica ao redor do mundo (AQUINO, 
2011; ALFARO; EVANS, Holland, 2015; ALMEIDA et al. 2016). Em particular, 
Meyer e Klaveren (2013) avaliam um experimento de campo rando-
mizado de sete escolas primárias holandesas com ensino prolongado 
sobre o desempenho de matemática e linguagem. O programa teve 
duração de 11 semanas e aconteceu a partir da segunda semana de 
abril de 2010 até o final de junho do mesmo ano. As evidências encon-
tradas sugerem que o programa não apresentou impacto significativo 
nos indicadores analisados. Já o estudo de Jensen (2013), examina o 
efeito das horas anuais em sala de aula para os alunos da nona série e 
demonstra efeito positivo para matemática e ausência de efeito para 
alfabetização. O autor explora a variação no número de horas de aulas 
das escolas primárias da Dinamarca após o Ministério da Educação 
estabelecer mudanças no planejamento das horas aulas em 2003. Para 
Jensen (2013), a ausência de efeito em alfabetização pode ser explicada 
pelo fato de a alfabetização acontecer mais no ambiente doméstico do 
que em matemática, sendo menos sensível às mudanças de horário 
em sala de aula.

Nesse cenário, esse trabalho pretende investigar os efeitos da polí-
tica de escolas em tempo integral do Estado de Goiás. Atenção especial 
será destinada ao processo de identificação empírica, visando isolar os 
reais efeitos do programa sobre o desempenho dos alunos, sem confun-
di-los com eventuais variáveis omitidas que venham a obscurecer os 
impactos de interesse (confounding variables). Em outras palavras, 
serão adotadas técnicas modernas de microeconometria, como o Dife-
renças em Diferenças e event study. É importante pontuar que com o 
objetivo desenvolver a formação completa do estudante, o programa 
goiano oferece atividades práticas, iniciação científica, tutoria e aulas 
de Projeto de Vida.
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Para ilustrar o comportamento das escolas integrais goianas no 
Ideb, a Figura 1 apresenta o boxplot1 dos desempenhos nos testes para 
as escolas integrais (em verde) e não integrais (em vermelho). Obser-
vam-se quatro variáveis de interesse: taxa de aprovação, notas em portu-
guês, matemática e a nota final do Ideb no período de 2005 a 2019. De 
uma forma geral, a observação gráfica sugere que as escolas integrais 
apresentam um melhor desempenho nos últimos anos da série. Por 
exemplo, ao avaliar o desempenho no Ideb (Figura 1d), as medianas das 
duas escolas são muito similares entre 2005 e 2013. Só há um desco-
lamento desses indicadores a partir de 2013. Em 2019, a mediana das 
escolas de tempo integral supera a mediana das escolas em tempo 
regular.

Embora a Figura 1 revele que as escolas integrais goianas possuem 
maior desempenho nos indicadores educacionais, quando comparado 
com as demais escolas, não é permitido assumir que o efeito positivo 
seja um efeito causal da política estadual goiana. Para isso, se faz neces-
sário controlar os efeitos ocasionados pelo tempo de exposição, pelas 
características da escola, dos alunos, e pelo viés de seleção dos alunos 
pertencentes às escolas de tempo integral. 

1 O boxplot é um tipo de gráfico que dá uma idéia dos dados em relação a posição, dispersão, 
assimetria, caudas e dados discrepantes. A posição central é dada pela mediana (MORETTIN; BUSSAB, 
2017).
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Figura 1 – Comportamento dos Indicadores educacionais do Ensino 
Fundamental por categoria de Escola por tempo integral.

Elaboração: os autores.

Esse último pode ser descartado com base no Figura 2, pois 
pode-se observar que, independentemente do  período e do ano de 
transição para integral (ou não), as escolas que implementaram a polí-
tica possuem percentual de alunos do 2° e 3° anos do Ensino Médio 
que estavam na mesma escola no ano anterior bem parecidos com 
as escolas não participantes do programa. Ou seja, não houve grande 
movimento/transição de alunos nas escolas integrais. Ressalta-se que, 
isso era esperado, uma vez que a política do ensino integral não previa, 
de maneira alguma, a realização de seleção de alunos.

De outra forma, não existem evidências contra a hipótese de 
equivalência entre as médias desse mesmo indicador entre as escolas 
beneficiadas contra as escolas regulares, de acordo com o Quadro 1a, 
em Anexo, exceto para o ano de 2017. Nesse caso, observou-se que o 
% de alunos que estavam na mesma escola das unidades escolares 
que foram transformadas em integrais nesse ano é superior estatisti-
camente ao grupo das escolas regulares. Isso sugere uma baixa proba-
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bilidade de auto seleção das escolas em Tempo Integral em busca de 
melhores alunos.

Diante desse contexto, é possível considerar como estratégia de 
identificação, para a obtenção do efeito causal, o método de Diferenças 
em Diferenças com tratamento em vários anos, proposta por Callaway 
e Sant’anna (2020). Esse método é mais adequado uma vez que as 
escolas aderiram ao programa de tempo integral em diferentes perí-
odos. O estudo é um avanço em relação ao trabalho de Costa (2017), 
uma vez que apresenta a análise para o Ensino Médio e considera outras 
variáveis de interesse. Além disso, a disposição dos dados longitudinais 
permite a utilização de um método de estimação do efeito causal de 
forma mais rigorosa2.

Figura 2 – Boxplots do percentual de alunos da 2° e 3° série do Ensino 
Médio que estavam na mesma escola no ano anterior entre 2011 e 2017 de 

acordo com o ano de transição por tipo.

Elaboração: os autores.

2 O método de Diferenças em Diferenças com tratamento em múltiplos perío-
dos permite que os impactos dos programas sejam calculados de forma que diferen-
ças não-observáveis referentes às escolas fixas no tempo não enviesem o efeito de 
interesse.
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Em suma, os resultados sugerem que a política estadual de ensino 
em tempo integral impacta de maneira favorável a melhora dos indica-
dores educacionais, independentemente da etapa de ensino. As esti-
mativas revelam que para o Ensino Fundamental Anos Finais, entre 
2007 e 2019 o programa aumentou em média o desempenho em mate-
mática em 3,6%, em Língua Portuguesa 1,3%, no Ideb 7,0% e na taxa de 
aprovação em 4,0% e uma redução na Taxa de Abandono de 36,9% e na 
Taxa de Reprovação de 33,1%, em comparação com as escolas públicas 
de ensino regular do Estado de Goiás. Vale destacar que os resultados 
do Ensino Médio vão na mesma direção dos encontrados no Ensino 
Fundamental.

Além da introdução, em seguida é apresentado o programa da 
escola estadual em tempo integral em Goiás. Na seção 3 é apresentada 
a estratégia empírica empregada. A seção 4 apresenta a descrição da 
base de dados e algumas estatísticas descritivas. A seção 5 demons-
tram-se os resultados da análise econométrica, que são validados a 
partir dos testes de robustez contidos na mesma seção. Por fim, as 
considerações finais do trabalho são apresentadas na última seção.

Programa Escola de Tempo integral em Goiás

O Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Educação, 
formula e executa políticas educacionais com o objetivo de universalizar 
a oferta da educação e tem o compromisso com a crescente melhoria 
de sua qualidade. Dessa forma, entre os vários programas implantados 
para atingir tal objetivo, destaca-se o Projeto Escola Estadual de Tempo 
Integral que buscou estimular o desenvolvimento do educando, a 
formação de cidadania com respeito às diferenças e o pluralismo de 
ideias (GOIÁS, 2014).

De acordo com Goiás (2021), este projeto teve início em 2006, com 
o Projeto Escola Estadual de Tempo Integral (EETI), para a Etapa de 
Ensino Fundamental – Anos Iniciais, em 31 (trinta e uma) escolas, de 
acordo com a Portaria n.º 0587/2007-GABSEE. Em 2007, o programa foi 
estendido para os Anos Finais, e teve a inclusão de novas escolas. Até 
2011 o programa chegou a atender 120 unidades escolares, com carga 
horária de 10 horas diárias. Os componentes curriculares do Núcleo 
Básico Comum eram trabalhados no período matutino. No período 
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vespertino ofertava-se componentes curriculares voltados para ativi-
dades pedagógicas na área de linguagens, matemática e ciências, além 
de atividades artísticas, culturais, esportivas e de integração social.

No início de 2012, a proposta pedagógica foi reformulada em 
parceria com a Fundação Itaú Social, com mudança na matriz curricular 
e na carga horária (passou a ser 8 horas por dia). A principal orientação 
em relação a matriz era que o planejamento das aulas, envolvendo as 
02 (duas) partes, fosse realizado de forma integrada. Destaca-se que 
isso não foi possível em sua totalidade, visto que não foi garantido aos 
professores a dedicação plena, o que trouxe prejuízo para a consoli-
dação do Projeto EETI e para o alcance de melhores resultados.

A partir de 2013, com a publicação da Lei n.º 17.920 de dezembro de 
2012, foram instituídos os Centros de Ensino em Período Integral (CEPIs) 
para os estudantes do Ensino Médio. Assim, nesse ano foi implantado o 
programa em 15 unidades escolares, com tempo de permanência dos 
jovens de 9h30min.

Em 2016, a SEDUC unificou as propostas pedagógicas de educação 
integral no Estado de Goiás. Aqui as unidades escolares integrais 
passaram a se chamar Centro de Ensino em Período Integral (CEPI). 
Também foi criado o Núcleo Diversificado com componentes curricu-
lares que ampliam o Núcleo Básico Comum, e tem o objetivo de forta-
lecer o protagonismo e desenvolvimento do projeto de vida dos alunos.

Outro ponto a ser destacado se refere a permanência do docente 
nos CEPIs de Ensino Fundamental, que passa a ser de 40h semanais 
de efetivo trabalho, em regime de dedicação plena e integral. Essa alte-
ração permitiu a implementação de um planejamento pedagógico-e-
ducacional coletivo e tempo de estudos envolvendo o corpo docente, 
o grupo gestor e a coordenação pedagógica, a serem cumpridos na 
unidade. Outra mudança aconteceu novamente no tempo de perma-
nência dos estudantes na escola, que podia variar entre 9h30min e 10h 
diários.
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Atualmente, o programa é regulamentado pela Lei nº 20.917 de 
20203, a qual institui o Programa Educação Plena e Integral (DIÁRIO 
OFICIAL DO ESTADO DE GOIÁS, 2020). De acordo com a Seduc4, o 
programa vai além do que passar o dia todo na escola, a escola de tempo 
integral de Goiás tem o objetivo de desenvolver de maneira integral o 
estudante, em todas as suas dimensões: intelectual, física, emocional, 
social e cultural.

Em linhas gerais, o programa prevê jornada diária de 75 ou 96 horas, 
a depender do modelo adotado pela unidade escolar. A matriz curri-
cular dessas escolas é composta por componentes do Núcleo Comum 
(Língua Portuguesa, Arte, Educação Física, Inglês, Matemática, Física 
Química, Biologia, História, Geografia, Filosofia, Sociologia e Ensino Reli-
gioso) e do Núcleo Diversificado (Práticas Experimentais, Preparação 
Pós-Médio, Estudo Orientado, Projeto de Vida, Protagonismo Juvenil, 
Eletivas e Iniciação Científica)7. Esses componentes são desenvolvidos 
de forma integrada, com o objetivo de desenvolver 3 (três) Eixos Forma-
tivos – Formação Acadêmica de Excelência, Formação de Competên-
cias para o Século XXI e Formação para a Vida.

Ressalta-se que o Núcleo Diversificado, obrigatório aos estudantes, 
deve contribuir para ampliar o conhecimento dos estudantes por meio 
do desenvolvimento de competências e habilidades. Esse núcleo se 
caracteriza por projetos pedagógicos, conteúdos complementares, 
práticas e metodologias diversas, integrados/as à Base Nacional Comum 
Curricular. Outro ponto é a observação das realidades regionais e locais, 
com a Escolas possuindo autonomia para incluir temas do interesse da 
sua comunidade.

3  Disponível em: https://site.educacao.go.gov.br/wp-content/uploads/2020/12/
diario_oficial_2020-12-21_completo.pdf. Acesso em: set. 2021.

4  Disponível em: https://site.educacao.go.gov.br/como-funcionam-as-escolas-
-de-tempo-integral/. Acesso em: 30 set. 2021.

5  Existe dois turnos: um das 7 às 14 horas, e outro das 14 às 21 horas.

6  As aulas vão das 7h30 às 17h30.

7  Em Anexo (Figura 1a e 2a) é apresentado as Matrizes Curriculares para os 
Centros de Ensino em Período Integral do Ensino Fundamental – Anos Finais e Ensi-
no Médio.
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Conforme o Programa Educação Plena e Integral (GOIÁS, 2021), 
às diretrizes pedagógicas prevê uma série de metodologias para asse-
gurar que as atividades sejam realizadas com frequência periódica, não 
sendo esporádicos. As metodologias são relacionadas ao Acolhimento, 
a Tutoria, os Ambientes de Aprendizagem, Conselho de Classe Partici-
pativo, Nivelamento, Robótica Educacional e a Prática Educativa rela-
cionada às atividades de convivência e hábitos alimentares e de higiene.

O acolhimento tem por objetivo, por intermédio de um conjunto 
de atividades, receber e aceitar as pessoas, sejam elas os Estudantes, 
a Equipe Escolar ou os Pais e Responsáveis. Especificamente para os 
alunos, o método objetiva dar boas-vindas aos estudantes, apresentar 
o modelo de educação integral e efetuar, por meio do diálogo, trocar 
experiências entre os veteranos e os recém-chegados, garantindo, 
assim, a integração de todos, podendo utilizar dinâmicas, vídeos para 
reflexão e trabalhos em equipe.

Com a Tutoria pretende-se ampliar a visão do estudante que ele 
tem de si mesmo, do mundo, das oportunidades, das estratégias e possi-
bilidades para tomar em suas mãos o protagonismo da construção do 
projeto da sua própria vida. Essa metodologia se caracteriza pelo atendi-
mento e acompanhamento dos estudantes em sua formação integral. 
Esse método é orientado pelos Quatro Pilares da Educação (aprender a 
conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser), além 
do Protagonismo Juvenil, da Formação Integral e da Pedagogia da 
Presença (GOIÁS, 2021).

A metodologia relacionada aos Ambientes de Aprendizagem 
propicia aos estudantes a vivência do protagonismo (GOIÁS, 2021). Com 
isso, eles são corresponsáveis por esses ambientes na escola e fazem 
parte da construção da sua própria aprendizagem. Nessa concepção, 
totalmente diferente dos padrões usuais, os estudantes experimentam 
uma proposta com mais riqueza de possibilidades e atividades que vão 
estimular o seu senso crítico, sua capacidade de investigação e a sua 
criatividade.

Com esse método, as salas de aulas são organizadas de acordo com 
a área do conhecimento, o local se torna um ambiente mais funcional 
ao desenvolvimento das aulas e mais atrativo ao aprendizado. Com isso, 
é estruturado um ambiente que seja eficaz à aprendizagem com mate-
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riais necessários para a ilustração e enriquecimento das aulas, onde a 
curiosidade é estimulada o que pode facilitar a aprendizagem.

O Conselho de Classe Participativo tem o objetivo de ouvir os estu-
dantes, por meio do Pré-Conselho de Classe. Esse momento possibi-
lita a reflexão acerca dos avanços e retrocessos vivenciados na escola. 
Para isso, utiliza-se das Fichas de Participação dos Estudantes8, que é 
um questionário estruturado a ser respondido pelos estudantes, sob 
a coordenação do Líder de Turma. Com isso, possibilita-se aos alunos 
a vivência das premissas da corresponsabilidade e do protagonismo 
juvenil.

A metodologia do Nivelamento tem a finalidade de promover a 
equidade e a igualdade nas oportunidades de aprendizagens (GOIÁS, 
2021). Essa abordagem considera diferentes processos de aprendiza-
gens dos estudantes e visa dar oportunidade a um desenvolvimento de 
habilidades básicas não adquiridas no ano escolar/série anterior e que 
são necessárias para o acompanhamento da série em curso.

A Robótica Educacional, considerada como um dos pilares da 
educação moderna, tem como objetivo desenvolver através de ativi-
dades aplicadas o estímulo dos estudantes a prática de aprender a 
aprender. Essa metodologia possibilita aos estudantes a criação de 
associações entre os conhecimentos teóricos adquiridos na sua vida e 
que possam ser aplicadas em situações reais (GOIÁS, 2021).

Por fim, a última metodologia é a Prática Educativa de atividades de 
convivência e hábitos alimentares e de higiene para a Etapa de Ensino 
Fundamental. Essa proposta indica para os CEPIs que o momento da 
alimentação seja encarado como um espaço no qual o processo de 
aprendizagem é estimulado. Para isso, além da orientação em relação 
aos hábitos alimentares saudáveis, busca-se o diálogo com os valores 
culturais, sociais e afetivos, bem como emocionais e comportamentais 

8 As Fichas de Participação dos Estudantes foram criadas com intuito de obter 
informações sobre a visão dos estudantes a respeito do processo educativo desen-
volvido na unidade escolar e, também, sobre suas atuações enquanto corresponsá-
veis pela qualidade do processo de ensino-aprendizagem ofertado. Os modelos de 
fichas são sugestões, portanto, caso os CEPIs queiram incluir e/ou retirar informações fica a critério da 
Equipe Gestora, o que não pode é deixar de usá-la, visto que faz parte dessa Metodologia (GOIÁS, 2021).
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com a perspectiva de contribuir para o desenvolvimento integral dos 
estudantes.

Vale destacar que o financiamento desse Programa de Escolas em 
Tempo Integral teve recursos provenientes do Programa de Fomento 
à Implantação de Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral/EMTI9, 
criada pela Medida Provisória n.º 746/2016 da Presidência da República 
e instituída pela Portaria n.º 1.145/2016- MEC (Goiás, 2021). Dessa forma, o 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) apoiou com 
recursos financeiros a implantação do programa no Estado de Goiás.

Outro programa com recursos do FNDE é o Programa Mais 
Educação10 e mais recentemente do Programa Novo Mais Educação11, 
que tem o objetivo de ampliar o tempo de permanência dos estudantes 
na escola, por meio da oferta da educação integral.

Dados e Metodologia Empírica

Nesta seção apresenta-se os dados e a estratégia empírica adotada 
para verificar o impacto do programa de escola em tempo integral nos 
indicadores que medem o desempenho escolar. Inicialmente, apresen-
tam-se os dados utilizados e logo em seguida a metodologia empírica.

Dados

As informações das escolas, tais como a etapa de ensino, ano de 
mudança para o tempo integral e o desempenho no SAEGO foram 
disponibilizados pela Secretaria de Educação do Estado de Goiás 
(SEDUC). Tanto as variáveis de controle e as variáveis de desempenho 
escolar foram obtidas no Censo Escolar e na Prova Brasil, disponibili-
zado pelo INEP. Ao todo, 121 escolas com etapa do ensino fundamental 
de regime integral entre 2008 e 2019 compõem o grupo de tratamento. 

9  Disponível em: https://www.fnde.gov.br/index.php/programas/programas-su-
plementares/ps-ensino-medio/ps-emti. Acesso em: 29 set. 2021.

10  Disponível em: http://www.fnde.gov.br/component/k2/item/6432-mais-edu-
cação. Acesso em: 29 set. 2021.

11  Disponível em: http://portal.mec.gov.br/programa-mais-educacao. Acesso 
em: 29 set. 2021.
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Entre as escolas com a etapa do Ensino Médio, 65 escolas com etapa do 
ensino médio se transformaram em tempo integral a partir de 2013.

As variáveis de controle se referem a infraestrutura escolas (biblio-
teca, laboratório de ciências, laboratório de informática, quadra de 
esportes, localização (urbana e rural), existência de sala de professor, de 
sala de leitura, internet, percentual de docentes com ensino superior, 
alunos por turma e taxa distorção série-idade. 

As estatísticas descritivas dessas variáveis, estão apresentadas em 
Anexo (Tabela 1a e 2a). Em linhas gerais, independentemente do ano, 
as escolas integrais do Ensino Médio e Fundamental são localizadas na 
zona urbana (100%), com a maioria contendo sala de professor, labo-
ratório de informática, quadras de esportes, biblioteca e internet. Em 
relação às variáveis quantitativas, a maioria dos professores possuem 
ensino superior e a quantidade de alunos por turma varia entre 24,99 e 
30,27. No que tange a Taxa de Distorção Série-idade, houve uma grande 
queda entre 2011 e 2019, com uma redução de quase 50%.

Estratégia Empírica

O programa de escolas integrais tem como um dos seus objetivos 
desenvolver a formação completa do estudante do ensino fundamental 
e médio da rede estadual do Estado de Goiás. Dessa forma, espera-se 
que o programa gere benefícios aos estudantes no que concerne a 
sua performance acadêmica. A mensuração dos efeitos das escolas em 
tempo integral sobre as variáveis de interesse se refere às mudanças 
dessas variáveis determinadas pela participação do programa.

Para mensurar o impacto das escolas integrais sobre as variáveis 
de resultado, o ideal seria comparar seus valores, de um mesmo estu-
dante, nas situações em que o estudante pertence a escola em tempo 
integral e não pertence a uma escola em tempo integral. Sobretudo, 
apenas um desses resultados é possível de acontecer e este é o desafio 
para a avaliação de impacto: a construção de um contrafactual, isto é, o 
resultado do que teria acontecido com os estudantes das escolas inte-
grais na ausência do tratamento. 

A solução para isso é escolher um grupo que não tenha participado 
do programa e que represente da melhor forma possível o que teria 
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acontecido com as escolas (tratados) caso elas não tivessem passado 
pelo programa. Define-se esse conjunto, como grupo de controle. Assim, 
compararam-se as escolas em tempo integral (grupo de tratamento) 
com as escolas que não são em tempo integral (grupo de controle).

O desenho do programa e a disposição dos dados permite que os 
impactos dos programas sejam calculados de forma que diferenças 
não-observáveis referentes às escolas (que poderiam determinar 
sua seleção ao tratamento) fixas no tempo não causem distorções 
(enviesem) o efeito de interesse. Pelo fato de a escola ser observada em 
vários momentos no tempo (dados longitudinais), pode-se obter o efeito 
do tratamento sem a influência de fatores endógenos ao tratamento. 

Pelo fato de o programa beneficiar escolas em diferentes momentos 
no tempo, a estratégia de identificação adotada é o método de dife-
renças em diferenças com tratamento em vários períodos, proposto por 
Callaway e Sant’Anna (2020). Essa metodologia consiste na subtração 
entre as diferenças das médias dos indicadores dos grupos de trata-
mento e controle, antes e depois da implementação do programa. 
A abordagem identifica e estima o efeito médio da participação das 
escolas integrais e permite que seja feito com vários períodos no tempo 
de tratamento. Outro ponto importante é que a suposição de tendên-
cias paralelas seja condicional às covariáveis.

Pode-se expressar o modelo matemático para cálculo do impacto 
dos programas da seguinte maneira. Considere  o indicador de 
impacto para a escola i, no ano t, que pode ser tanto o status acadêmico 
do ano letivo (aprovado ou desistência). Portanto, pode-se expressar a 
relação entre a performance média da escola o programa da seguinte 
forma:

onde  é uma variável binária que assume o valor 1 a partir do momento 
em que a   escola se torna em tempo integral no ano  . O 
vetor  representa um conjunto de características da escola, e visa 
controlar por características observáveis que são variantes no tempo. O 
efeito de interesse é capturado pelo parâmetro 1, que nos informa a 
diferença média no indicador de impacto entre o grupo de escola 
integral em relação àqueles que não são integrais. Com base nessa 
estratégia empírica, o grupo de tratamento em análise contempla as 
escolas integrais e o grupo de comparação, as escolas que não estão em 
tempo integral em nenhum dos períodos analisados. 
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Callaway e Sant’Anna (2020) propõem várias formas funcionais 
para analisar o efeito do tratamento sobre os tratados (ATT). Esse estudo 
teve enfoque em 4 formas distintas com o objetivo de melhor entender 
o impacto do programa. A primeira se deu pelo efeito geral do trata-
mento do programa , pode ser escrito da seguinte maneira

      

em que  é a probabilidade em relação a cada grupo g e  
é o efeito da participação do programa para cada grupo específico e pode ser 

descrito como:

Com isso, essa análise permite verificar se escolas transformadas 
em integrais em anos diferentes apresentam efeitos distintos nas variá-
veis de interesse. Uma outra possibilidade é obter o efeito do tratamento 
médio de todas as escolas que foram tratadas até determinado ano . 
Aqui, verifica-se se existe um efeito heterogêneo de acordo com o calen-
dário. Dessa maneira, o  pode ser escrito por

Por fim, considerou-se a forma relacionada ao tempo de exposição 
ao tratamento, ou seja, obter os efeitos médios do tratamento no tempo 
para cada escola tratada. Assim, o , de acordo com Callaway e 
Sant’Anna (2020), pode ser escrito da seguinte maneira:

considerando-se que g se refere ao grupo de tratamento e t 
o tempo de exposição. Esse tipo de agregação é feito através de um 
gráfico de event study. Com essa opção é possível ter evidências sobre 
a validade da hipótese de tendências paralelas, uma vez são apresen-
tadas as estimativas dos parâmetros de tempo de exposição anteriores 
ao programa.



184Avaliação de impacto • 1º Prêmio Nacional de Educação 

Avaliação de impacto da escola estadual de tempo integral nos 
resultados de desempenho educacional do Estado de Goiás

Utilizar períodos anteriores ao tratamento possibilita verificar 
efeitos antecipatórios, caso estes sejam estatisticamente significativos. 
Se a hipótese de identificação está correta, é esperado que as antecipa-
ções não tenham qualquer relevância estatística para explicar os indi-
cadores educacionais das escolas. 

Resultados

Nessa seção, discute-se diferentes conjuntos de resultados utili-
zando-se as formas distintas de estratégia de identificação apresen-
tada previamente. Em relação aos resultados de impacto, considera-se 
que a hipótese de tendências paralelas não é rejeitada quando são 
controladas as características observáveis da escola, conforme pode ser 
observado nas Figuras 3 e 4. Ou seja, há evidências de que não ocorreu 
nenhum efeito anterior ao programa nas escolas de ensino funda-
mental e médio beneficiadas. Isso permite que os resultados estimados 
possam ser interpretados como efeito causal da política de escolas em 
tempo integral.

Figura 3 – Estimativas dos intervalos de confiança do efeito do programa 
nos indicadores educacionais conforme o tempo de exposição para as 

escolas de Ensino Fundamental.

Elaboração: os autores.
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De outra maneira, verifica-se um efeito imediato do programa 
no ano de implementação/transformação da escola integral. Com o 
passar do tempo de exposição se observa um crescimento do efeito 
do programa na maioria dos indicadores, exceto para a Taxa de Repro-
vação no Ensino Fundamental. Embora com métricas distintas, os 
resultados desse estudo estão alinhados com os trabalhos Vasconcelos 
e Menezes-Filho (2009), Xerxenevsky (2012), Costa (2017), de Araujo et al. 
(2020), no sentido, que o tempo de exposição ao ensino, ou seja, o maior 
tempo de duração das atividades escolar aumenta a performance dos 
estudantes, o que acarreta melhores indicadores do Ideb e consequen-
temente notas mais elevadas nas provas de português e matemática.

Figura 4 – Estimativas dos intervalos de confiança do efeito do programa 
nos indicadores educacionais conforme o tempo de exposição para as 

escolas de Ensino Médio.

Elaboração: os autores.
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A Tabela 1 resume os três tipos de estimativas que procedemos. 
Observa-se um efeito global positivo de 7% sobre a nota do Ideb. O 
efeito médio de aprovação sobre os tratados é positivo e de aproxima-
damente 4%. Nota-se que há um decréscimo nas taxas de reprovação 
e de abandono de aproximadamente 40% em comparação com as 
demais escolas.

Esses resultados são consistentes com os efeitos por grupo, que 
engloba as escolas tratadas em determinado ano específico. Adicional-
mente, o efeito do tratamento (calendário) mede o efeito do programa 
de escola integral contra aquelas convencionais por ano. Finalmente, 
o estudo de evento mede o impacto do tempo de exposição, antes da 
efetivação do programa. Novamente, como mostra a figura 3, pode-se 
afirmar a consistência da hipótese de tendências paralelas.

Na Tabela 2 observa-se um efeito médio positivo de aproximada-
mente 9% para as escolas municipais de ensino integral, em compa-
ração às escolas de ensino de turno único, nas notas de português e 
matemática. Além disso, os efeitos globais nos índices de reprovação 
são 85% e de 136% menores em comparação com o grupo de controle.

As estimativas por grupo e por ano reiteram de forma desagregada 
os achados em termos globais. Os coeficientes estimados para o estudo 
de evento confirmam a direção do efeito em relação ao tempo de expo-
sição ao programa, o que sustenta a hipótese de tendência paralelas.
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Tabela 1 – Efeitos Agregados do Programa de Ensino Integral para as 
Escolas de Ensino Fundamental.

Ideb Língua Portuguesa Matemática

Taxa de

Aprovação Reprovação Abandono

Coef. D.P. Coef. D.P. Coef. D.P. Coef. D.P. Coef. D.P. Coef. D.P.

Global 0,069*** 0,015 0,013** 0,006 0,036*** 0,008 0,039*** 0,015 -0,402*** 0,098 -0,46*** 0,109

Específico por grupo

grupo=2009 0,104*** 0,032 0,03*** 0,011 0,044*** 0,012 0,061** 0,028 -0,389** 0,193 -0,552*** 0,223

grupo=2011 0,048 0,034 -0,003 0,013 0,046*** 0,019 0,018 0,018 -0,476*** 0,176 -0,337 0,224

grupo=2013 0,064** 0,029 0,014 0,018 0,039* 0,022 0,038** 0,017 -0,229 0,211 -0,881*** 0,216

grupo=2015 0,069*** 0,020 0,033*** 0,012 0,045*** 0,017 0,017* 0,010 -0,513*** 0,185 -0,279 0,193

grupo=2019 0,077*** 0,017 0,057*** 0,012 0,047*** 0,011 0,011 0,009 -0,115 0,212 -0,333* 0,200

Efeito calendário/por ano

Ano=2009 0,072** 0,030 -0,002 0,014 0,008 0,012 0,066** 0,032 -0,466** 0,222 -0,165 0,254

Ano=2011 0,046 0,032 -0,007 0,014 0,021 0,019 0,033 0,028 -0,479** 0,221 -0,35* 0,201

Ano=2013 0,06** 0,025 0,004 0,012 0,032** 0,013 0,043** 0,017 -0,403** 0,165 -0,672*** 0,170

Ano=2015 0,048*** 0,017 0,005 0,009 0,03*** 0,010 0,03** 0,014 -0,177 0,136 -0,454*** 0,146

Ano=2017 0,09*** 0,016 0,034*** 0,008 0,06*** 0,010 0,034*** 0,010 -0,496*** 0,134 -0,586*** 0,111

Ano=2019 0,101*** 0,013 0,045*** 0,008 0,066*** 0,009 0,031*** 0,007 -0,392*** 0,110 -0,531*** 0,103

Fonte: elaborado pelos autores.
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Tabela 2 – Efeitos Agregados do Programa de Ensino Integral para as 
Escolas de Ensino Médio.

Efeito

Língua 

Portuguesa
Matemática

Taxa de

Aprovação Reprovação Abandono

Coef. D.P. Coef. D.P. Coef. D.P. Coef. D.P. Coef. D.P.

Global 0,090*** 0.009 0,096*** 0.008 0,139*** 0.013 -0,852*** 0.086 -1,363*** 0.113

Específico por grupo

Grupo = 2013 0,096*** 0.015 0,100*** 0.012 0,144*** 0.017 -0,848*** 0.134 -1,502*** 0.152

Grupo = 2014 0,094*** 0.019 0,115*** 0.019 0,143*** 0.038 -0,736*** 0.210 -1,367*** 0.329

Grupo = 2017 0,057*** 0.012 0,055*** 0.009 0,093*** 0.019 -0,751*** 0.171 -1,032*** 0.172

Grupo = 2018 0,072*** 0.012 0,067*** 0.016 0,109*** 0.016 -1,061*** 0.176 -0,953*** 0.171

Grupo = 2019 0,061** 0.026 0,067*** 0.026 0,063* 0.033 -1,040*** 0.365 -0,663 0.440

Efeito calendário/por ano

Ano = 2013 0,104*** 0.018 0,092*** 0.016 0,163*** 0.017 -1,012*** 0.125 -1,335*** 0.181

Ano = 2014 0,109*** 0.012 0,108*** 0.012 0,173*** 0.022 -0,984*** 0.166 -1,529*** 0.183

Ano = 2015 0,101*** 0.011 0,118*** 0.012 0,159*** 0.022 -0,77*** 0.148 -1,694*** 0.180

Ano = 2016 0,095*** 0.015 0,095*** 0.016 0,161*** 0.022 -0,908*** 0.217 -1,577*** 0.166

Ano = 2017 0,069*** 0.009 0,091*** 0.010 0,104*** 0.014 -0,612*** 0.151 -1,221*** 0.129

Ano = 2018 0,085*** 0.008 0,088*** 0.008 0,111*** 0.011 -0,775*** 0.111 -1,14*** 0.112

Ano = 2019 0,071*** 0.009 0,08*** 0.008 0,105*** 0.011 -0,900*** 0.098 -1,044*** 0.114

Considerações Finais

Os programas para melhoria do ensino das escolas é uma pauta 
que está em constante debate para os formuladores de políticas 
públicas. No âmbito brasileiro, diversos governos estaduais empre-
garam o programa de escolas em turno integral, com o principal obje-
tivo de melhorar o nível de aprendizado dos alunos e possibilitar um 
melhor ingresso no mercado de trabalho.

Para o Estado de Goiás, no ano de 2006 foi adotada a política de 
escolas em turno integral para o Ensino Fundamental e em 2013 a 
mesma política foi adotada por algumas escolas de Ensino Médio. Nesse 
sentido, esse estudo teve como objetivo verificar o efeito do programa 
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de escolas integrais no referido estado. Para atingir tal meta, utiliza-se o 
estimador em diferenças em diferenças proposto por Calaway e Santana 
(2020) que permite comparar diferentes grupos de tratados/controles 
de acordo com a entrada das escolas no grupo de tratamento.

Em linhas gerais, os resultados coadunam com os trabalhos de 
Costa (2017) e Araujo et al. (2020) que no sentido que a exposição ao 
programa de educação integral propicia um efeito positivo em média 
entre as escolas tratadas em relação ao grupo de escolas que não são 
de ensino integral, no conceito do Ideb e consequentemente nas provas 
de matemática e português. Além disso, encontramos efeitos negativos 
e significativos em relação à taxa de reprovação e abandono escolar.

Dessa forma, de posse dessas novas evidências, os gestores públicos 
de educação poderão estabelecer diretrizes alinhadas à experiência do 
poder público estadual goiano, com vistas a melhor efetividade dessa 
política. Uma vez que essa experiência se mostrou exitosa no sentido de 
melhoria dos indicadores educacionais.

Ainda mais em um contexto em que todos os governos, de todos 
os municípios e estados brasileiros, têm um grande desafio de expandir 
a oferta de escolas em tempo integral de forma que melhore de fato 
o desempenho dos estudantes. É importante destacar que a meta 
estabelecida no Plano Nacional e Estadual de Educação prevê que a 
oferta de escolas em tempo integral atinja 50% das escolas públicas e 
atendam, pelo menos, 25% dos alunos da Educação Básica (IMB, 2019). 
Sendo assim, evidências de sucesso podem contribuir com a expansão 
dessa política educacional a nível nacional.
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Anexo
Quadro 1a – % de alunos no referido ano que estavam na mesma escola 

no ano anterior por tipo de escola e teste de diferenças de médias.

Ano Tipo Valor

2013

Média das escolas regulares 76,67%

Médias das integrais de 2013 75,54%

P-Valor 0,672

2014

Média das escolas regulares 76,29%

Médias das integrais de 2014 74,49%

P-Valor 0,712

2017

Média das escolas regulares 75,32%

Médias das integrais de 2017 79,60%

P-Valor 0,039

Fonte: Elaborado pelos autores.

Figura 1a – Matriz Curricular do Ensino Fundamental.

Fonte: Goiás (2021).
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Figura 2b – Matriz Curricular do Ensino Médio.

Fonte: Goiás (2021)

Tabela 1a – Estatísticas Descritivas para as Escolas de Ensino 
Fundamental.

Ano Integral Zona 

Urbana

Possui 

Sala de 

Professores

Possui Lab. 

Informática

Possui 

Lab. 

Ciências

Possui 

Quadra 

de 

Esportes

Possui 

Biblioteca

Possui 

Internet

Docentes 

com 

Ensino 

Superior

Alunos 

p/ 

turma

Taxa de 

distorção 

idade/serie

2007

Não 99,8% 92,8% 37,1% 18,9% 53,5% 79,6% 54,8% 87,3% 30,77 32,93

Sim 100,0% 96,0% 42,6% 18,8% 64,4% 86,1% 62,4% 92,2% 30,27 31,19

2009

Não 97,0% 91,4% 65,5% 19,0% 51,6% 81,7% 79,2% 87,4% 28,88 31,36

Sim 100,0% 96,0% 67,7% 24,2% 60,6% 89,9% 84,8% 94,2% 28,00 29,34

2011

Não 97,0% 93,2% 82,1% 20,9% 54,8% 85,6% 89,7% 89,1% 27,95 31,13

Sim 100,0% 97,7% 87,5% 27,3% 64,8% 94,3% 92,0% 92,5% 26,96 29,99

2013

Não 96,9% 94,2% 90,8% 21,0% 58,1% 86,0% 97,6% 86,4% 27,77 30,31

Sim 100,0% 97,6% 95,2% 21,7% 68,7% 96,4% 98,8% 90,7% 26,23 25,89
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2015

Não 97,2% 93,6% 88,1% 20,2% 60,4% 87,0% 97,9% 86,0% 28,72 26,50

Sim 100,0% 98,8% 95,0% 23,8% 73,8% 95,0% 98,8% 88,2% 27,65 22,46

2017

Não 94,6% 86,9% 77,2% 17,1% 65,7% 86,7% 97,8% 81,6% 27,29 23,65

Sim 100,0% 87,7% 76,7% 19,2% 71,2% 94,5% 98,6% 83,0% 24,99 20,19

2019

Não 94,9% 89,5% 73,1% 18,5% 67,1% 90,6% 99,3% 89,4% 27,94 19,06

Sim 100,0% 89,7% 69,2% 20,5% 79,5% 85,9% 100,0% 91,1% 26,89 16,40

Fonte: Elaborado pelos autores.

Tabela 2b – Estatísticas Descritivas para as Escolas de Ensino Médio.

Ano Escola 
Integral

Zona 
Urbana

Possui Sala de 
Professores

Possui Lab. 
Informática

Possui Lab. 
Ciências

Quadra de 
Esportes

Possui 
Biblioteca

Possui 
Internet

Docentes 
com Ensino 

Superior

Alunos p/ 
Turma

Taxa de 
Distorção 

Idade/
Série

2011

Não 93,9% 93,3% 86,5% 27,8% 58,1% 84,2% 83,2% 89,35 26,43 34,24

Sim 100,0% 100,0% 95,2% 71,4% 90,5% 100,0% 95,2% 95,46 29,35 33,08

2012

Não 93,6% 94,2% 89,4% 26,8% 59,6% 84,2% 89,1% 89,43 25,97 33,41

Sim 100,0% 100,0% 96,8% 73,0% 90,5% 100,0% 95,2% 95,64 28,51 32,65

2013

Não 93,5% 95,2% 90,1% 29,0% 61,2% 84,8% 95,4% 88,66 26,29 32,06

Sim 100,0% 100,0% 96,8% 71,4% 92,1% 100,0% 98,4% 93,95 26,53 27,10

2014

Não 93,5% 95,4% 89,2% 28,3% 62,5% 84,9% 95,7% 88,23 26,23 30,87

Sim 100,0% 100,0% 96,8% 71,4% 92,1% 100,0% 98,4% 93,97 26,60 24,48

2015

Não 93,4% 95,1% 87,9% 27,8% 63,9% 85,3% 96,0% 86,17 26,26 30,44

Sim 100,0% 100,0% 96,8% 72,6% 90,3% 98,4% 98,4% 91,98 27,61 23,88

2016

Não 93,5% 94,6% 83,5% 27,6% 67,7% 86,4% 96,0% 85,18 25,90 30,83

Sim 100,0% 100,0% 96,8% 69,4% 91,9% 100,0% 98,4% 91,63 27,39 24,20

2017

Não 93,8% 88,5% 77,0% 25,4% 67,6% 86,5% 96,8% 84,01 25,74 28,37

Sim 100,0% 95,2% 84,1% 66,7% 85,7% 95,2% 98,4% 92,08 26,70 19,46

2018

Não 93,9% 93,5% 71,3% 25,5% 71,3% 89,7% 96,5% 84,13 26,52 27,53

Sim 100,0% 100,0% 83,1% 72,3% 90,8% 100,0% 96,9% 90,15 26,11 16,84

2019

Não 94,7% 91,8% 74,5% 27,6% 70,8% 91,8% 99,4% 91,61 27,03 22,42

Sim 100,0% 96,9% 84,6% 61,5% 89,2% 98,5% 96,9% 94,22 27,57 14,38

Fonte: Elaborado pelos autores
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Resumo

Este trabalho tem como objetivo avaliar empiricamente os efeitos 
da implantação e extensão do sistema de ensino militarizado nas 
escolas públicas do Estado de Goiás sob o desempenho nos testes 
padronizados, Prova Brasil e Ideb, e na taxa de distorção idade-série. 
Para alcançar este objetivo, foram utilizados dados municipais do 
Estado do Goiás referentes a 60 escolas que atendem aproximada-
mente 66 mil alunos no período de 2007 a 2019; e o efeito causal da mili-
tarização escolar foi estimado a partir do modelo de diferenças em dife-
renças (DD) canônico e por meio de um event study, que se aproveita 
da implementação escalonada da militarização da gestão escolar entre 
os municípios tratados para capturar os efeitos da heterogeneidade no 
tempo de exposição. Além disso, o trabalho também utilizou a decom-
posição de Bacon para verificar a influência dos grupos de tratamento. 
Os resultados mostram, a partir do DD canônico, que os alunos das 
escolas cívico-militares obtêm, em média, notas com 17 pontos supe-
riores em Matemática e 13 pontos superiores em Língua Portuguesa 
que aqueles alunos que estudam em escolas públicas comuns. Além 
disso, o programa foi capaz de reduzir aproximadamente 9% a distorção 
idade-série durante o período estudado. Em exercícios de robustez, a 
partir do eventy study, observamos que o efeito do programa é persis-
tente ao longo do tempo e que os maiores impactos se dão a partir do 
segundo ano vigente. Por último, a decomposição de Bacon revelou 
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que os resultados permanecem significantes para diferentes tipos de 
grupos de controle. Além de preencher a lacuna existente na literatura, 
os resultados são relevantes, uma vez que o programa cívico-militar é 
um bom caminho para se obter um melhor desempenho educacional, 
além de ser um bom parâmetro de sucesso para o Programa Nacional 
das Escolas Cívico-Militares (Pecim), o qual foi instituído recentemente 
a fim de expandir a gestão militar das escolas públicas iniciada no Goiás 
para o cenário nacional.

Palavras-chave: Política Educacional; Educação Pública; Educação 
Cívico-Militar; Desempenho Educacional; Avaliação de Impacto.

Introdução

O processo de militarização do ensino público ganhou dimensão 
em todo território brasileiro nos últimos anos, sobretudo em 2019, 
quando, em parceria do Ministério da Educação (MEC) e Ministério da 
Defesa (MD), foi lançado o Programa Nacional das Escolas Cívico Mili-
tares (Pecim). De acordo com as autoridades envolvidas, o Pecim é 
baseado nas escolas públicas que seguem o método militarizado já exis-
tente e tem como objetivo melhorar os indicadores de educação básica 
do País. De acordo com as informações disponibilizadas pela Secretaria 
de Educação Básica do MEC, a criação do programa é justificada pelo 
desempenho superior das escolas cívico-militares se comparado ao das 
escolas públicas tradicionais. 

Entre as 27 unidades federativas que compõem a estrutura admi-
nistrativa do Brasil, o Estado de Goiás1 ganha destaque pelo pioneirismo 
na implantação e expansão das escolas cívico-militares. Segundo infor-
mações da Secretaria de Segurança Pública do estado de Goiás, em 
2021, 60 Colégios Estaduais da Polícia Militar do Goiás (CEPMG) prestam 
serviços educacionais para cerca de 66 mil alunos, quantidade que 
representa 30% das escolas cívico-militares do País. 

1 O Estado de Goiás está localizado na região Centro-Oeste do Brasil. De acor-
do com as estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Goiás 
ocupa a nona posição entre as unidades federativas do país com um Produto Interno 
Bruto (PIB) de R$ 189 milhões (2017), representando cerca de 2,8% do PIB nacional.
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Conforme a Secretaria do Estado de Educação, Cultura e Esporte 
(Seduce) e a Polícia Militar, o processo de militarização da gestão das 
escolas estaduais do Goiás visa identificar os possíveis problemas e 
aprimorar o processo de ensino-aprendizagem, implicando no desen-
volvimento da educação básica pública estadual por meio da cons-
trução e do estreitamento da relação entre os agentes educacionais e 
a comunidade, além de impactar na redução (ou extinção) da violência 
no ambiente escolar. Ademais, a quantidade de escolas cívico-militares 
é justificada pela redução nas taxas de evasão e pelo bom desempenho 
em provas nacionais padronizadas como Prova Brasil, Índice de Desen-
volvimento da Educação Básica (Ideb) e Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem). Por exemplo, para o ano de 2019, o desempenho médio 
das escolas cívico-militares no Ideb nos anos iniciais foi 7,20 e nos anos 
finais foi de 5,93, ao passo que os resultados para as escolas públicas 
estaduais não militares foram de, respectivamente, 5,99 e 5,14.

No entanto, ainda não há na literatura resultados empíricos que 
mensuram se, de fato, a adoção do sistema de ensino militarizado do 
Estado de Goiás tenha impactado nas variáveis de desempenho acadê-
mico dos alunos e seja a explicação da diferença entre os resultados 
das escolas no Estado. Com o intuito de suprir essa lacuna na litera-
tura, este trabalho tem como objetivo avaliar os efeitos da implantação 
e extensão do sistema de ensino militarizado nas escolas públicas do 
Estado de Goiás sobre o desempenho nos testes padronizados e na 
taxa de distorção idade-série.

Apesar de algum esforço ter sido feito, a maior parte dos trabalhos 
que analisam a temática permanecem no âmbito argumentativo. Há, 
portanto, uma relativa escassez de trabalhos que avaliam os impactos 
da pedagogia militarizada no desempenho escolar empiricamente. Na 
literatura internacional, Pema e Mehay (2009) avaliam o Junior Reserve 
Officers Training Corps (JROTC), programa das Forças Armadas ameri-
canas voltado para alunos (especialmente os que são considerados em 
risco) do ensino médio nos Estados Unidos, no desempenho acadêmico 
pós formação escolar e profissional na carreira militar. Apesar de ser 
voltado à promoção e preparação para o alistamento militar dos alunos, 
o JROTC tem diversos objetivos tais como: melhora no desempenho 
acadêmico, ações antidrogas, entre outros. Os resultados indicam que 
os alunos que participam do programa possuem maiores taxas de alis-
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tamento militar, no entanto, menor proporção nas matrículas no ensino 
superior americano. Ademais, de maneira geral, os estudantes que 
recebem o tratamento do JROTC apresentam menor probabilidade de 
finalizar o ensino médio e menor desempenho nos testes padronizados. 
Os autores acrescentam ainda que o baixo desempenho escolar pode 
estar associado às condições socioeconômicas dos alunos. 

Na literatura que estuda os efeitos de intervenções no sistema 
de ensino brasileiro, Benevides e Soares (2020) desenvolvem o 
primeiro estudo empírico que avalia os efeitos da pedagogia mili-
tarizada no desempenho acadêmico dos alunos no Brasil. Para 
tanto, foi aplicado o método de pareamento Coarsened Exact 
Matching (CEM), em que cada aluno de escola pública militar2 

 foi comparado a outro aluno de escola pública não militar com desem-
penho acadêmico mais próximo possível. Esta análise é feita a partir dos 
dados do Colégio da Polícia Militar e do Colégio do Corpo de Bombeiros 
Militar, ambos localizados no Estado do Ceará. Assim como no trabalho 
anterior, os resultados no caso brasileiro sugerem que os alunos que 
participam das escolas públicas militares têm desempenho acadêmico 
superior nos testes nacionais padronizados quando comparados aos 
alunos que estudam nas escolas públicas não militares.

É evidente que, além de escassos, há uma certa divergência entre 
os trabalhos quanto aos impactos no desempenho acadêmico dos 
alunos que seguem uma linha pedagógica militarizada. Ademais, visto a 
quantidade de alunos assistidos pela política de escolas cívico militares 
em Goiás, os resultados deste artigo são relevantes na discussão da 
adoção de um sistema pautado nas características militares do ensino 
público no Brasil. Essa importância se dá tanto pela ausência de estudos 
que analisam empiricamente os efeitos da militarização sobre impor-
tantes variáveis educacionais do próprio Estado quanto pela abran-
gência do estudo em relação ao número de escolas analisadas (no total 
são 60 unidades), podendo levar a um direcionamento dos impactos da 
intervenção no sistema de ensino público em um cenário nacional.

2 Escolas militares, a administração e o corpo docente são formados por milita-
res e a grande maioria dos alunos são filhos de militares.



199Avaliação de impacto • 1º Prêmio Nacional de Educação 

O modelo de gestão militar nas escolas públicas melhora o 
desempenho dos estudantes? Uma evidência para o Brasil

Para alcançar o objetivo do trabalho, foi utilizada uma estrutura 
de painel com dados dos municípios do Estado do Goiás de 2007 a 2019. 
E o efeito causal da militarização das escolas públicas sobre as variá-
veis de desempenho escolar será estimado a partir do modelo de dife-
renças em diferenças (DD) canônico, para obter o efeito homogêneo 
da política, e event study, que se aproveita da implementação escalo-
nada do processo de militarização da gestão escolar entre os municí-
pios tratados para capturar os efeitos da heterogeneidade no tempo de 
exposição. Também foi usada a decomposição de Bacon para verificar 
a influência dos grupos de tratamento.

O restante do artigo está organizado da seguinte forma: Na seção 
2, descrevemos o processo de militarização das escolas, detalhando a 
lei estadual que possibilitou a criação de escolas militares e a expansão 
futura para escolas cívico-militares. Na seção 3, apresentamos alguns 
dados educacionais do estado de Goiás e comparamos em relação ao 
Brasil e ao longo do tempo. Na seção 4, explicamos os detalhes da estra-
tégia empírica adotada. Na seção 5, apresentamos os principais resul-
tados, os testes de robustez e os exercícios de heterogeneidade. Final-
mente, a seção 7 apresenta a conclusão e discute algumas implicações 
de política.

Processo de militarização das escolas de Goiás

O início da militarização das escolas do Estado do Goiás se deu em 
1976, pela Lei Estadual n.º 8.125, que possibilitou a criação do primeiro 
Colégio Estadual da Polícia Militar do Goiás (CEPMG). No entanto, a efeti-
vação das atividades ocorreu apenas em 2000. Apesar do objetivo inicial 
dos CEPMG em atender as necessidades dos dependentes do corpo 
militar do Estado, as ações educacionais se expandiram aos demais 
estudantes. Nos anos iniciais, a implantação das escolas cívico-militares 
se deu de modo mais lento, até o ano de 2012 havia no total 6 escolas 
no Estado. Contudo, a partir de 2013, o número de escolas públicas que 
adotou os moldes militares expandiu significativamente. Conforme 
a Seduce, no ano de 2021 estão em funcionamento 60 CEPMG distri-
buídos em 47 municípios do Estado e cerca de 66 mil alunos do ensino 
fundamental e médio são assistidos pelos CEPMG.
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O processo de implantação dos colégios cívico-militares consiste 
na transferência das responsabilidades administrativas para a Polícia 
Militar, Corpo de Bombeiros ou autoridades de segurança do Estado, 
ao passo que as atividades didático-pedagógicas seguem sob respon-
sabilidade dos profissionais da educação. Conforme a Polícia Militar, 
oferecer ao corpo discente um ambiente de qualidade para propiciar 
o desenvolvimento das atividades letivas, como também contribuir na 
construção do aluno enquanto cidadão (conhecedor de seus direitos e 
deveres) e, consequentemente, da sociedade, estão entre os objetivos 
dos CEPMG. Para tanto, são realizadas ações contínuas de qualificação 
dos profissionais (sobretudo, os professores) com enfoque no aperfei-
çoamento do processo de ensino-aprendizagem, como também ações 
que estimulem a participação dos responsáveis pelos alunos e de toda 
comunidade na gestão escolar. Em relação ao processo de seleção dos 
alunos, de acordo com o que está disponível no Regimento dos CEPMG, 
os alunos interessados em se matricular nas escolas cívico-militares 
devem se inscrever no processo apenas em uma das escolas que parti-
cipam da política, o preenchimento das novas vagas é inteiramente 
realizado via sorteio.

Caracterização da política

Esta seção tem como objetivo apresentar o panorama educacional 
das escolas do estado de Goiás comparando com os resultados dos demais 
estados do Brasil e avaliando a trajetória temporal das próprias escolas. 
Um fator importante a ser avaliado diz respeito à distorção idade-série 

3, que representa o percentual de alunos matriculados nas escolas, mas 
por algum motivo não estão matriculadas na idade correta. As princi-
pais causas para que os alunos entrem em situação de distorção são 
a evasão (quando um aluno desiste do ano letivo vigente, mas volta 
no próximo ano), abandono (quando o aluno abandona a escola e não 

3  Segundo o Ministério da Educação (MEC), o objetivo de se mensurar a taxa 
de distorção idade-série é mostrar a dispersão entre a idade do aluno e a série que 
o aluno está matriculado. A partir deste indicador há como saber qual é a porcen-
tagem dos alunos que estão fora da idade correta. No Brasil, 6 anos é considerado 
a idade adequada para o ingresso no ensino fundamental, onde o aluno vai passar 
por um processo de 9 anos (anos iniciais e finais). Moreira et al. (2013) acredita que a 
elevada distorção idade-série ocorre por conta da grande taxa de evasão escolar, que 
gera impactos negativos no desempenho educacional.
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volta a frequentar no ano seguinte) e reprovação (quando o aluno não 
atinge a pontuação para ser aprovado e precisa repetir de ano).

De acordo com Bissoli e Rodrigues (2010), as características de 
distorção idade série podem ser um dos principais determinantes para 
a ineficiência das escolas. Caso o aluno precise repetir de ano, o governo 
precisa gerar investimento para esse aluno num período maior. De 
acordo com a Figura 1, no estado de Goiás, o percentual de alunos que 
abandonaram ou reprovaram o período letivo em 2019 foi de 4% para os 
anos iniciais do ensino fundamental, 3% para os anos finais e 6% para o 
ensino médio. Comparando esses resultados com o resto do Brasil, este 
percentual é menor: 10% dos alunos do restante do Brasil abandonaram 
ou reprovaram o ano letivo nos anos iniciais do ensino fundamental, 
ocorrendo o mesmo para 6% dos alunos dos anos finais e em 11% dos 
alunos do ensino médio.

Os dados expostos na Figura 2 segue de acordo com a literatura 
explorada: as escolas do estado de Goiás em relação ao restante do 
Brasil apresentam maiores proporções de docentes com ensino supe-
rior concluído. Os dados obtidos pelo Censo Escolar indicam que, em 
2011, no estado de Goiás havia, em média, 70,2% docentes com ensino 
superior, enquanto no Brasil esta proporção era de 50,7%. Entre 2011 e 
2019 a proporção de docentes com ensino superior no Goiás cresceu 
em 25,6%, tendo em 2019, 88,2% dos professores das escolas com ensino 
superior completo. O Brasil, mesmo tendo apresentado em 2019 valores 
abaixo em comparação com o Goiás, foi capaz de crescer em 48,1% e 
apresentar 75,1% de seus docentes com ensino superior completo.

Avaliando o percentual de docentes com ensino superior dentro 
do Goiás, mas separando pelas dependências administrativas das 
escolas (isto é, escolas privadas, municipais, estaduais e federais), os 
dados apresentados na Figura 3 mostram que, em todo o período, 
100% das escolas federais possuem professores com ensino superior. O 
valor absoluto no número dos docentes com ensino superior na esfera 
federal ocorre devido ao governo federal não fornecer educação no 
ensino médio, ao pequeno número de escolas (logo, a complexidade 
de gestão é baixa) e à grande capacidade orçamentária disponibilizada 
pelo maior ente federativo brasileiro.
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No início de 2011, as escolas sob controle do estado de Goiás apre-
sentavam a segunda esfera administrativa com maior percentual de 
docentes com ensino superior: 82%. Mesmo que até 2019 o percentual 
de docentes no estado tenha aumentado e atingido a marca de 90%, 
as escolas dos municípios de Goiás cresceram em maiores propor-
ções e apresentaram aproximadamente 92% dos docentes com ensino 
superior completo. Por fim, vale também destacar que as escolas cuja 
dependência administrativa era por parte do ente privado tiveram os 
menores percentuais em todo o período de análise.

O objetivo da nossa análise é avaliar os impactos da adoção do 
programa cívico-militar nas escolas do Goiás no desempenho e na 
distorção idade-série dos alunos dessas escolas. Para a avaliação preli-
minar de nossos resultados, separamos, na Figura 4, a trajetória dessas 
escolas dentro do Goiás entre os grupos de tratamento (escolas que 
optaram por aderir ao programa) e de controle (demais escolas do 
Goiás). 

O programa de parceria entre entidade pública e militares está 
sendo implementado nas escolas públicas estaduais de Goiás desde 
2000. Antes da implementação do programa, a administração da 
escola era responsabilidade total dos diretores(as) e da Secretaria de 
Educação do Estado de Goiás. A introdução da parceria inclui os mili-
tares dentro da parte da segurança de administração escolar, estabe-
lecendo regras de fardamento e comportamento que os alunos devem 
cumprir. Não há mudança na estrutura de docentes das escolas. Apesar 
de o programa ter tido início em 2000, a grande expansão dele ocorreu 
em 2013, quando o número de escolas que aderiram a ele cresceu consi-
deravelmente.
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Figura 1 – Percentual de aprovados, reprovados e abandono por nível de 
ensino – Brasil e Goiás (2019).
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Fonte: Elaborado pelos autores de acordo com os dados da pesquisa.

Figura 2 – Percentual de docentes com ensino superior – Brasil e Goiás 
(2011-2019).

Fonte: Elaborado pelos autores de acordo com os dados da pesquisa.
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Figura 3 – Percentual de docentes com ensino superior por nível de 
ensino – Goiás (2011-2019).

Fonte: Elaborado pelos autores de acordo com os dados da pesquisa.

Algumas conjecturas são importantes a serem feitas: por exemplo, 
no caso da distorção idade-série, no período pré-tratamento (antes 
da implementação da política em Goiás), tanto para os anos iniciais, 
quanto para os anos finais, as escolas que tinham adotado o programa 
apresentavam elevada distorção idade-série (em comparação com as 
demais escolas do Goiás). Após 2013 (ano de expansão do programa), 
essas escolas apresentaram uma queda acentuada no percentual de 
alunos evadidos e, aos poucos, a situação foi invertendo, ao ponto que, 
em 2019, tanto as escolas dos anos iniciais e finais do ensino funda-
mental que optaram por adotar o programa militar tiveram menor 
percentual de alunos sob situação de evasão escolar.

Em relação ao Ideb, o resultado se torna mais interessante. Compa-
rando escolas tratadas e de controle, os grupos até 2013 tinham notas 
médias bastante semelhantes. Após o período de expansão das escolas 
os grupos se tornaram diferentes, de forma que as escolas tratadas cres-
ceram em proporções maiores que as demais escolas de Goiás.
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A partir da distribuição geográfica apresentada na Figura 5, 
podemos observar como se difunde espacialmente o percentual de 
mães dos alunos com ensino superior. Os dados obtidos pela prova 
Brasil de 2017 mostram que poucos municípios possuem 60% de mães 
de alunos dos anos iniciais com ensino superior completo e que grande 
parte desses municípios estão situados próximos à região metropoli-
tana de Goiânia (região mais rica do estado). Ao avaliar os resultados 
para os anos finais do ensino fundamental, os dados mostram que 
existe municípios com percentuais maiores, mas, mesmo assim, poucos 
destes municípios possuem na média 60% das mães com ensino supe-
rior. Novamente, os municípios com maiores proporções de mães com 
ensino superior se encontram em torno da região metropolitana de 
Goiânia. Assim, Goiás se apresenta como um dos estados brasileiros com 
melhores resultados educacionais (uma vez que sua média é maior que 
a nacional). Comparando dentro do estado, é possível verificar que as 
escolas que adotaram o programa compartilhamento administrativo 
entre militares e funcionários da parte docente e educacional tiveram 
ganhos educacionais ao longo do período de análise, apresentando 
queda na distorção idade-série e ganhos no desempenho nas provas 
do Ideb.

Figura 4 – Nota do Ideb e Distorção Idade-série por nível de ensino – 
Escolas cívico-militares e não militares (2012-2019).

Year

Fonte: Elaborado pelos autores de acordo com os dados da pesquisa.
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Figura 5 – Percentual de mães com ensino superior – Goiás (2019).

Fonte: Elaborado pelos autores de acordo com os dados da pesquisa.

Metodologia

Descrição dos Dados

Para poder avaliar os resultados apresentados com mais robustez, 
o presente artigo busca utilizar métodos quase-experimentais para 
avaliar o impacto da adoção do programa no desempenho e evasão/
abandono escolar. As nossas estimativas utilizarão dados do Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) 
para informações relacionadas ao Censo Escolar e à Prova Brasil. 

Na Tabela 1, apresentamos os valores da estatística descritiva da 
nossa base de dados comparando as diferenças de médias entre as 
escolas que adotaram ou não adotaram o programa nos anos iniciais e 
finais do ensino fundamental. Percebe-se que, na média, os resultados 
do Ideb nos anos iniciais são apresentam diferenças significativas entre 
as escolas que adotaram a política e as que não adotaram. Contudo, 
ao avaliar as escolas dos anos finais do ensino fundamental, é possível 
verificar que as escolas que não adotaram o programa tiverem desem-
penho menor. Ao avaliar os resultados para a prova Brasil de matemá-

https://www.gov.br/inep/pt-br/acesso-a-informacao/dados-abertos/microdados/censo-escolar
https://www.gov.br/inep/pt-br/acesso-a-informacao/dados-abertos/microdados/saeb
https://www.gov.br/inep/pt-br/acesso-a-informacao/dados-abertos/microdados/saeb
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tica e português, as diferenças de médias apresentam comportamento 
semelhante.

Em relação à taxa de distorção idade-série, os dados apresentados 
na estatística descritiva mostram que tanto nos anos iniciais como nos 
anos finais a diferença de média entre os grupos é significante, indi-
cando que os alunos das escolas cívico-militares possuem maior situ-
ação de distorção. Em relação a estrutura escolar, os dados, mesmo que 
sejam básicos, indicam que as escolas não militares possuem uma leve 
vantagem, indicando melhor estrutura escolar.

Tabela 1 – Estatística descritiva. 

 

Variáveis
Não militar Militar Diferença 

média
Média D.P. Média D.P

Anos Finais

Ideb 4.33 0.89 4.56 1.13 -0.23***

Alunos matriculados 86.31 153.09 362.10 229.33 -275.79***

% Docentes com ensino superior 82.77 24.30 89.10 10.56 -6.33***

Média de alunos por turma 23.97 8.91 31.30 5.60 -7.32***

Média de horas aula 4.81 1.15 4.92 0.53 -0.11***

Distorção Idade Série 23.10 15.65 25.09 14.24 -1.98***

Nota prova Brasil (Matemática) 248.67 18.18 256.99 22.14 -8.31***

Nota prova Brasil (Língua Portuguesa) 245.49 19.61 253.63 23.55 -8.13***

Escola

% Transporte Escolar 0.15 0.27 0.09 0.11 0.05***

% Escolas Água Inexistente 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00

% Escolas Água Filtrada 1.35 0.51 1.26 0.56 0.09***

Fonte: Elaborado pelos autores de acordo com os dados da pesquisa.

Estratégia Empírica

 O objetivo deste trabalho é verificar se o processo de militarização 
das escolas públicas no estado do Goiás levou a melhorias em exames 
de proficiência, como Prova Brasil, além de reduzir a distorção idade-
-série. Até o momento, as escolas cívico-militares de Goiás ou o projeto 
Colégio Estadual da Polícia Militar de Goiás (CEPMG) ainda não foram 
avaliados pela literatura. Portanto, diante do pioneirismo da expansão 
do modelo militar no sistema público de ensino goiano, preencher essa 
lacuna e verificar o desempenho dos alunos das escolas cívico militares 
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contribuem para o debate atual acerca da expansão do ensino cívico-
-militar por todo o Brasil.

A mudança para a gestão militar foi iniciada em 8 de junho de 
1976, por meio da Lei n.º 8.125, na qual dispõe sobre a transformação da 
Escola Estadual Vasco dos Reis em Colégio da Polícia Militar de Goiás 
Vasco dos Reis (CPMG), primeira escola estadual a ser militarizada, cuja 
efetivação só ocorreu em 1999. Até 2007, o processo de implementação 
de colégios transferidos para a gestão militar de Goiás ocorreu mais 
discretamente, somando um total de seis unidades de colégios cívico-
militares. A partir de então, entre 2013 e 2018, ocorreu uma expansão 
acelerada do processo de militarização das escolas estaduais no estado 
de Goiás entre 2013 e 2018.

Dessa forma, este trabalho fará uso do modelo de diferenças em 
diferenças (DD) canônico a fim de estimar o efeito homogêneo da mili-
tarização das escolas sobre as variáveis de resultado. Visto que a cober-
tura do programa de militarização das escolas não ocorreu de forma 
uniforme entre os municípios do Goiás, nos aproveitamos da forma esca-
lonada para estimar o efeito causal da militarização das escolas com o 
uso de diferentes estratégias que permitem estimar os efeitos heterogê-
neos do tratamento dado as diferentes datas de entrada no programa. 
Portanto, nos exercícios de robustez foi empregado um desenho de 
event study com leads e lags, garantindo a suposição de tendências 
paralelas, além de permitir capturar o efeito para cada período que se 
segue o tratamento. Posteriormente, é realizado uma decomposição de 
Goodman-Bacon (GOODMAN-BACON, 2021), a fim de verificar quanto 
do efeito do tratamento é devido a diferenças no tempo. Todas as abor-
dagens expostas nos exercícios de robustez são particularmente úteis 
para desenhos de programas com tempos de tratamento diferentes 
e com potenciais efeitos de tratamento dinâmico, permitindo, assim, 
contornar os problemas que surgem nas abordagens de diferenças em 
diferenças (DD) padrão.

O estimador de Diferenças em Diferenças (DD): O 
efeito homogêneo da militarização das escolas

 Também chamado de estimador de efeitos fixos bidirecionais, 
o estimador de diferenças em diferenças (DD) requer informações do 
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grupo de tratados e controles em, pelo menos, dois períodos. A partir 
daí, o estimador irá comparar o grupo de tratamento ao grupo de 
controle antes e depois da intervenção. Além disso, o método é comu-
mente utilizado quando há características não observáveis heterogê-
neas entre os grupos que influenciam a participação na política, mas 
que não variam ao longo do tempo (MEYER, 1995).

Este trabalho utilizará, inicialmente, a abordagem de dados em 
painel com o estimador de diferenças em diferenças (DD), também 
conhecido como estimador de diferença em diferença com efeitos fixos 
e efeitos fixos de tempo (two-way fixed effects – TWFE). Este método 
permitirá comparar escolas públicas que passaram pelo processo de 
militarização com escolas públicas não militarizadas antes e depois do 
início da militarização escolar no estado do Goiás. O modelo que admite 
o efeito homogêneo de participação (modelo DD canônico) usado para 
estimar a efetividade da militarização escolar sobre os indicadores de 
desempenho está descrito na equação a seguir:

          (1)

Em que yit representa a variável de resultado k para o município i no 
tempo t, com k abrangendo todas as variáveis de resultado propostas 
pelo trabalho; δt dummy de tempo capta o efeito agregado em cada 
ano. Mit é uma variável binária Mit = {0,1} que assume valor unitário quando 
a escola i é tratada após o início do programa (essa variável equivale a 
interação entre o tempo e tratamento para modelos com apenas dois 
períodos). 

Event Study: O efeito heterogêneo da 
militarização das escolas

O método de diferenças em diferenças requer que a trajetória das 
variáveis de resultado do grupo de tratados e controles evolua paralela-
mente antes do tratamento, a chamada hipótese de tendências para-
lelas. Segundo esta hipótese, antes do período que marca o início da 
militarização das escolas públicas no Goiás, admite-se que as escolas 
tratadas e de controle tenham a mesma mudança das variáveis de 
resultado ao longo do tempo (MEYER, 1995; FOGUEL, 2012). Em outras 
palavras, se, na ausência do tratamento, os resultados médios para os 



210Avaliação de impacto • 1º Prêmio Nacional de Educação 

O modelo de gestão militar nas escolas públicas melhora o 
desempenho dos estudantes? Uma evidência para o Brasil

grupos tratados e de controle tenham seguido caminhos paralelos ao 
longo do tempo, pode-se, então, estimar o efeito médio do tratamento 
para a subpopulação tratada (ATT) comparando a mudança média nos 
resultados do grupo tratado com a mudança média nos resultados 
obtidos pelo grupo de controle. Ou seja, qualquer efeito do tratamento 
seria capturado pela diferença da diferença das variáveis de resultado 
antes e após o tratamento.

Entretanto, alguns trabalhos recentes mostram que satisfazer a 
suposição de tendências paralelas não é suficiente para estabelecer 
estimativas confiáveis em ambientes onde o tempo de tratamento varia 
e os efeitos do tratamento evoluem (ATHEY; IMBENS, 2018; CALLAWAY; 
SANT’ANNA, 2019; SUN; ABRAHAM, 2020). Nesse tipo de cenário, o efeito 
médio do tratamento (ATE), que é uma média ponderada de todas os 
resultados entre os pares de grupo-período, pode ser tendencioso pela 
presença de pesos negativos que são resultado da heterogeneidade do 
tratamento. Portanto, ao utilizar o modelo de diferenças em diferenças 
(DD) padrão com dois períodos ou estimador de diferença em diferença 
com efeitos fixos e efeitos fixos de tempo (two-way fixed effects – TWFE) 
dentro de um ambiente com variação no tempo de tratamento, o esti-
mador forneceria uma soma ponderada de diferentes efeitos médios 
de tratamento, ou seja, implica que o estimador TWFE não irá capturar 
o ATT da política e, sim, uma média ponderada de todos estimadores 
de DD, o que iria enviesar a análise do impacto da política, uma vez que 
efeitos de tratamento heterogêneos podem estar presentes.

Dessa forma, tendo em vista que as escolas públicas do Goiás 
fizeram a transição gradual da gestão entre os anos 2000 e 2018, e a 
fim de garantir que a hipótese de tendências paralelas seja respeitada, 
este trabalho utiliza a estratégia de event study. tal estratégia inclui lags 
e leads do tratamento como regressores, permitindo capturar o efeito 
para cada período de tratamento. O modelo de event study pode ser 
estimado a partir da seguinte especificação:

     (2)

Na qual Dit
l indica o número l de anos relativos a um determinado 

ano inicial do processo de militarização das escolas públicas no Goiás. 
Diferente do modelo de diferenças em diferenças (DD) padrão que faz 



211Avaliação de impacto • 1º Prêmio Nacional de Educação 

O modelo de gestão militar nas escolas públicas melhora o 
desempenho dos estudantes? Uma evidência para o Brasil

uso de um índice de tempo para cada ano t, o event study admite um 
índice de tempo relativo l, que permitirá a comparação entre diferentes 
grupos mantendo o tempo de exposição ao tratamento constante. Para 
os resultados da distorção idade-série, foram incluídos lags e leads para 
até 9 períodos ((λ9+)) antes e depois da data de início da militarização 
das escolas. Já para os resultados de matemática e português redu-
ziu-se para 4 períodos antes e 4 períodos depois do tratamento ((λ4+)). 
Portanto, os termos λl são os parâmetros de interesse que irão medir as 
mudanças nas variáveis de resultado após o início do processo de mili-
tarização das escolas públicas. Os leads de tratamento associados com 
os anos anteriores ao tratamento são incluídos e irão permitir testar a 
hipótese de tendências paralelas.

Análises de Robustez: Decomposição de Bacon

 Quando há variação no tempo de tratamento, o coeficiente do 
DD padrão (TWFE) é uma média ponderada de todos os estimadores 
DD padrão, em que cada uma dessas estimativas está associada com 
uma comparação de diferença em diferença padrão (dois tempos) que 
compara cada grupo tratado em uma data específica com outro grupo. 
Goodman-Bacon (2021) explica que cada uma dessas comparações é 
ponderada por um peso, e algum desses pesos podem ser negativos 
causando viés nas estimativas, motivado por comparações entre grupos 
tratados anteriormente e grupos recém-tratados, que afetam a estima-
tiva de TWFE. Desse modo, a decomposição de Bacon irá decompor o 
estimador TWFE, separando cada estimativa DD padrão de seus pesos. 
Além disso, a adição dos pesos nos coeficientes baseados em tempori-
zação da decomposição quantifica quanto da estimativa geral de TWFE 
vem de comparações de variação de temporização.

Resultados e discussão

As estimativas do impacto indireto da militarização das escolas 
públicas de Goiás estão dispostas na Tabela 2. A tabela possui resultados 
para diferentes especificações do modelo DD canônico, com efeito 
homogêneo de participação no programa (independente do tempo 
de exposição ao tratamento) estimados a partir da Equação (1). Dessa 
forma, a efetividade da militarização das escolas públicas de Goiás é 
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computada por quatro indicadores: i) distorção idade série; ii) nota em 
Matemática; iii) nota em Língua Portuguesa; e iv) nota no Ideb.

Como pode ser observado na Tabela 2, é possível verificar efeitos 
significativos da militarização das escolas públicas de Goiás sobre todas 
as variáveis de impacto estudadas. Vale destacar que algumas especi-
ficações incluem ou não controles para o Censo Escolar, como variáveis 
com informações sobre os alunos, professores e estrutura escolar, além 
de controles para a Prova Brasil, com informações sobre os alunos e 
pais. 

Analisando os resultados dos modelos para distorção idade-série, 
infere-se que uma escola adotar o ensino militar foi responsável por 
reduzir, em média, 13.52% a quantidade de alunos com distorção idade-
-série a partir do modelo (1). Após isolar o efeito do tratamento com a 
adição de covariadas, o modelo (3) continuou altamente significativo 
com uma redução de 8.9% sobre a distorção idade-série.

Em seguida, analisando os resultados para as notas em Matemá-
tica, a escola adotar o ensino militar aumentou em média 17.1 pontos 
na nota de Matemática dos alunos desta escola para o modelo (1) sem 
dados para o Censo Escolar e Prova Brasil. Já no modelo (3), que tenta 
isolar apenas o efeito da política adotada pelo estado do Goiás, o sistema 
de ensino militar aumentou em média 18.2 pontos na nota de Matemá-
tica dos alunos daquela escola. Observando agora os resultados sobre 
as notas de Língua Portuguesa, o modelo (1) sugere que as escolas 
públicas que adotaram o sistema de ensino militar aumentaram em 
média 13.6 pontos na nota de Língua Portuguesa dos alunos destas 
escolas, sem o uso de covariadas, e aumentou em média 14.3 pontos 
após o acréscimo das covariadas no modelo (3). Esses resultados alcan-
çados pelo trabalho para as notas de Língua Portuguesa e Matemática 
parecem ser satisfatórios, visto que a Prova Brasil mostra o desempenho 
dos estudantes a partir da média de determinada instituição em que a 
pontuação pode variar na escala de 0 a 500.

Ainda observando a Tabela 2, os resultados do impacto do 
processo de militarização das escolas públicas do Goiás sobre a nota 
do Ideb sugerem que o programa aumentou a nota dos alunos em 0.71 
pontos no modelo (1) sem covariadas e aumentou a nota em 0.53 pontos 
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após o acréscimo das covariadas no modelo (3), lembrando que a nota 
do Ideb varia de 0 a 10.

Tabela 2 – Estimativas de impacto do Programa de Militarização das 
Escolas Públicas do Estado do Goiás sobre diferentes indicadores 
de impacto (2007-2019). Especificação DD Canônico (efeito médio 

homogêneo).

Distorção idade-série (1) (2) (3)

Tratamento -13.520*** 

(1.206)

-10.630*** 

(1.070)

-8.931*** (1.285)

Observações 26,411 14,863 3,343

Escolas 3,730 2,328 1,284

Nota em Matemática

Tratamento 17.108*** 

(1.551)

19.129*** 

(2.028)

18.251*** (2.138)

Observações 7,050 3,679 3,330

Escolas 1,396 1,303 1,280

Nota em Língua 

Portuguesa

Tratamento 13.651*** 

(1.379)

15.528*** 

(1.798)

14.349*** (1.973)

Observações 7,050 3,679 3,330

Escolas 1,396 1,303 1,280

Nota no Ideb

Tratamento 0.714*** 

(0.076)

0.573*** 

(0.064)

0.536*** (0.068)

Observações 7,049 3,679 3,330

Escolas 1,395 1,303 1,280

Controle Censo 

Escolar

Não Sim Sim

Controle Prova Brasil Não Não Sim

Nota: Valores sucedidos dos símbolos ***, ** e * indicam significância 
estatística a nível de 1%, 5% e 10%, respectivamente. Fonte: Elaborado 

pelos autores de acordo com os dados da pesquisa.

Heterogeneidade e Análise de Robustez

Iniciando as análises de robustez, a Figura 6 mostra os resultados 
do efeito da militarização das escolas públicas do estado do Goiás sobre 
diferentes medidas de desempenho escolar. O coeficiente apresentado 



214Avaliação de impacto • 1º Prêmio Nacional de Educação 

O modelo de gestão militar nas escolas públicas melhora o 
desempenho dos estudantes? Uma evidência para o Brasil

é o λ, tal como exposto na Equação 2 do envent study. As estimativas 
incluem leads e lags para até 4 períodos antes e depois do início do 
processo de militarização das escolas públicas para todas as variáveis 
de impacto, diferente apenas para a distorção idade-série, que contou 
com leads e lags para 10 períodos antes e 7 períodos depois do início 
do tratamento4. Analisando inicialmente os resultados para a distorção 
idade-série na Figura 6, é possível afirmar que a hipótese das retas 
paralelas parece se confirmar, uma vez que todos os coeficientes de 
pré-tratamento são iguais a zero, sugerindo que não há diferenças nas 
tendências de distorção idade-série dos grupos de controle e trata-
mento antes do início da militarização das escolas públicas. Além disso, 
os coeficientes associados aos anos posteriores ao início do tratamento 
sugerem uma grande redução da quantidade de alunos defasados. 
Vale notar que a política de militarização teve efeito sobre a distorção 
idade-série apenas a partir do segundo ano de tratamento. Este efeito 
permanece negativo e estatisticamente significativo pelos próximos 
sete anos.

A Figura 6 ainda apresenta a estimativa para os resultados da 
prova de Matemática e Língua Portuguesa. Nos dois casos, não é 
possível observar nenhum efeito antecipado da militarização das 
escolas públicas do Estado do Goiás, e todos os coeficientes de pré-tra-
tamento também são iguais a zero. Um ano após a adoção do ensino 
militar já foi possível observar um aumento significativo das notas de 
Língua Portuguesa e Matemática da Prova Brasil nessas escolas. Esse 
efeito persiste por todo o período pós-tratamento, sem mudar o sentido 
do efeito. Por último, analisando os resultados do impacto para a prova 
do Ideb, a Figura 6 indica um efeito positivo. De modo semelhante aos 
resultados anteriores, o efeito da política parece ser persistente durante 
todo o período de análise, positivo e significativo. Por fim, a aceitação 
da hipótese de tendências paralelas valida o grupo de controle que este 

4 Essa diferença observada no período de análise da política entre a dis-
torção idade-série e as notas de Língua Portuguesa, Matemática e nota do Ideb 
se justifica pela diferente periodicidade dos dados. Para a distorção idade-série, 
os dados são observados para todo o período de 2007 a 2019, anualmente (T0 = 
2007,2008,2009,2010,2011,2012; T1 = 2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019). Já para a nota 
de Língua Portuguesa e Matemática, obtidas a partir da Prova Brasil, e nota do Ideb, 
os dados são disponíveis de 2007 a 2019, no entanto, a periodicidade é de dois em 
dois anos (T0 = 2007,2009,2011; T1 = 2013,2015,2017,2019).
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trabalho está usando, considerando-o como um bom preditor para os 
resultados contrafactuais do grupo de tratamento.

Figura 6 – Efeito da militarização das escolas públicas do estado do Goiás 
sobre as variáveis de desempenho estudadas (2007-2019) – Event Study.

Fonte: Elaborado pelos autores de acordo com os dados da pesquisa.

A partir daqui, a Tabela 3 expõe os resultados das estimativas do 
event study. Observando a coluna (1), a militarização das escolas esta-
duais teve um resultado negativo e significativo desde o primeiro ano do 
tratamento (2013) até o último ano (2019) para a distorção idade idade-
-série nas escolas atingidas pela política. Além disso, é possível observar 
que a magnitude desse efeito aumenta ao longo dos anos. No primeiro 
ano da política (2013) houve uma redução de 3.11% na quantidade de 
alunos distorcidos nas escolas que aderiram ao programa. Já no quarto 
ano a política (2016) passou a reduzir, em média, 14.22% a quantidade de 
alunos distorcidos nas escolas militarizadas.

Analisando agora as colunas (2), (3) e (4), é possível observar que 
o sistema militar levou a um efeito significativo, positivo e persistente 
a partir do segundo ano de tratamento sobre as notas de Matemática, 
Língua Portuguesa e sobre a nota do Ideb. É válido lembrar que para 
estas variáveis de resultado o painel é diferente daquele utilizado para 
distorção idade-série, uma vez que as notas da Prova Brasil e Ideb só 
são disponíveis para os anos de 2013 (primeiro ano do tratamento), 
2015 (segundo ano do tratamento), 2017 (terceiro ano do tratamento) 
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e 2019 (quarto ano do tratamento). No segundo ano do tratamento, a 
militarização das escolas estaduais do Goiás foi responsável por levar a 
um aumento de 15.45 pontos na nota de Matemática, 14.21 pontos na 
nota de Língua Portuguesa e 0.51 décimos na nota do Ideb. Por outro 
lado, em 2019, o sistema de ensino militar foi responsável por aumentar 
33.78 pontos na nota de Matemática, 28.23 pontos na nota de Língua 
Portuguesa e 1.05 pontos na nota do Ideb das escolas que aderiram 
ao programa. Por último, o crescimento dos coeficientes ao longo das 
colunas (1), (2), (3) e (4), mostra que o efeito do maior tempo de expo-
sição ao tratamento influencia na magnitude dos resultados.

Tabela 3 – Resultado das estimativas do event study (Efeito 
Heterogêneo).

(1) (2) (3) (4)

Distorção 
Idade série

Nota em 
Matemática

Nota em Língua 
Portuguesa

Ideb

1º Ano -3.117*** 2.845 3.176 0.099

(1.132) (5.377) (4.017) (0.146)

2º Ano -10.349*** 15.454*** 14.215*** 0.518***

(0.965) (3.435) (2.921) (0.097)

3º Ano -12.339*** 27.723*** 24.554*** 0.869***

(1.145) (2.666) (2.992) (0.078)

4º Ano -14.226*** 33.789*** 28.233*** 1.058***

(1.441) (3.976) (3.313) (0.124)

5º Ano -14.566*** - - -

(1.478) - - -

6º Ano -14.974*** - - -

(1.907) - - -

7º Ano -16.531*** - - -

(2.201) - - -

Observações 14,863 3,679 3,679 3,679

Escolas 2,328 1,303 1,303 1,303

Controle Censo Escolar Sim Sim Sim Sim

Nota: Valores sucedidos dos símbolos ***, ** e * indicam significância 
estatística a nível de 1%, 5% e 10%, respectivamente. Fonte: Elaborado 

pelos autores de acordo com os dados da pesquisa.
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A Tabela 4 mostra o resultado para a decomposição de Goodman-
-Bacon para as diferentes medidas de desempenho escolar, no período 
de 2007 a 2019. Os resultados são expostos a partir de diferentes espe-
cificações dos grupos de tratamento e de controle e painel de dados. 
Observando os resultados da decomposição para o painel original, o 
mesmo utilizado para estimar os resultados da Tabela 2, a militarização 
das escolas públicas do Goiás reduziu, em média, 10,47% a distorção 
idade-série das escolas tratadas. De acordo com o mesmo modelo, o 
processo de militarização foi responsável por aumentar, em média, 16,16 
e 12,36 pontos nas notas de Matemática e Língua Portuguesa da Prova 
Brasil, respectivamente.

Visto que esse processo de militarização escolar era direcionado 
apenas para escolas estaduais, a especificação seguinte mantém 
apenas as escolas estaduais no painel, a fim de dar maior robustez ao 
grupo de controle criado. A decomposição de Bacon afirma, então, que 
a militarização das escolas públicas foi responsável por reduzir a quan-
tidade de alunos distorcidos em 8.48% e aumentar as notas de Mate-
mática e Língua Portuguesa em 17.01 e 13.97 pontos nas escolas atin-
gidas pelo programa. No próximo modelo são retiradas todas as escolas 
privadas do painel, mantendo apenas as escolas públicas. A partir disso, 
a decomposição de Bacon sugere que o sistema de ensino militar foi 
responsável por reduzir a distorção idade-série em 9.62% e aumentar 
as notas Matemática e Língua Portuguesa em 19.12 e 15.52 pontos nas 
notas da Prova Brasil das escolas que adotaram o programa a partir 
de 2013. Todos esses resultados apresentados nesta seção corroboram 
com o resultado principal do efeito homogêneo da política de militari-
zação das escolas estaduais do Goiás exposto na Tabela 2.
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Tabela 4 – Resultado da Decomposição de Bacon sobre diferentes 
medidas de desempenho escolar, 2007-2019 (Efeito Heterogêneo).

Categorias Distorção Idade-série Matemática Língua 
Portuguesa

Original -10.474*** 16.162*** 12.360***

(0.923) (1.480) (1.288)

N 24,993 7,032 7,032

Estadual -8.489*** 17.014*** 13.970***

(1.141) (2.021) (1.796)

N 6,419 2,543 2,543

Privada -9.629*** 19.129*** 15.528***

(1.084) (2.028) (1.798)

N 10,980 3,679 3,679

Apenas mun tratados -10.645*** 19.208*** 15.782***

(1.044) (2.045) (1.827)

N 8,590 1,949 1,949

Balanceada full -10.242**** 18.296*** 16.244***

(0.923) (1.948) (1.855)

N 22,447 9,247 9,247

Nota: Valores sucedidos dos símbolos ***, ** e * indicam significância 
estatística em nível de 1%, 5% e 10%, respectivamente. Fonte: Elaborado 

pelos autores de acordo com os dados da pesquisa.

Apesar da escassez de estudos na área, os resultados de distorção 
idade-série apresentados nesse artigo estão de acordo com o esperado 
na literatura. Considerando que um dos componentes que compõem o 
indicador de distorção seja evasão, autores como Elliott, Hanser e Gilroy 
(2000) e Pema e Mehay (2009), que avaliam programas semelhantes 
nos Estados Unidos, mostraram que os alunos que seguiam o modelo 
escolar militarizado apresentavam taxas de evasão mais baixas que os 
demais, o que justificaria a redução de alunos defasados após adoção 
do ensino cívico-militar nas escolas do estado do Goiás.

Em relação ao desempenho acadêmico na nota das provas, os 
resultados desse estudo são relativamente conflitantes quando compa-
rados ao trabalho de Pema e Mehay (2009). De maneira geral, apesar 
dos efeitos positivos sobre outras variáveis como as profissionais, os 
alunos que participam do JROT regular possuem desempenho acadê-
mico inferior. Neste caso, esses resultados eram, no entanto, esperados. 
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Uma das justificativas utilizadas pelos autores seria que o Programa 
teria mais interesse profissional que acadêmico propriamente dito. Isto 
é, qualquer melhora no desempenho educacional seria indireta, decor-
rente do desenvolvimento de habilidades não cognitivas por parte dos 
alunos.

Por outro lado, no estudo de Elliott, Hanser e Gilroy (2000), apesar 
de apresentar um efeito discreto, os resultados indicam significativa 
eficácia do JROT Career Academy. Além de menores taxas de evasão 
e maiores taxas de frequência escolar, os alunos do programa apre-
sentam maiores médias nas notas. 

Da mesma maneira, os resultados dessa pesquisa estão em 
conformidade com os encontrados por Benevides e Soares (2020). Os 
autores compararam o desempenho dos alunos das escolas militares 
do estado Ceará: quando isolado o efeito, os estudantes do sistema 
de ensino militar, de fato, possuem maiores notas em Matemática. A 
vantagem, no ponto de vista de aprendizagem, é de aproximadamente 
três semestres letivos à frente dos alunos das escolas públicas tradicio-
nais.

Como discute McPartland (1994), a reestruturação e construção 
de um ambiente escolar pautado nas oportunidades de êxito nos 
trabalhos acadêmicos e a importância da escola para comunidade são 
algumas das ferramentas fundamentais no estímulo de alunos em 
situação de risco a ter sucesso nas decisões educacionais. Assim como 
no trabalho de Elliott, Hanser e Gilroy (2000), o ambiente escolar esti-
mulante e o estreitamento da relação entre os agentes educacionais e 
a comunidade podem ser uma das explicações da significativa melhora 
no desempenho dos alunos das escolas cívico militares do Estado de 
Goiás.

Considerações Finais

Este trabalho investigou os efeitos do processo de militarização das 
escolas públicas no estado do Goiás sobre os exames da Prova Brasil e 
sobre a distorção idade-série. Como dito, esta pesquisa faz um incre-
mento na literatura nacional por ser a primeira a verificar os impactos 
que a transição da gestão escolar usual para a gestão militar pode ter 
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sobre o desempenho dos alunos no Brasil, mais especificamente no 
estado do Goiás.

Ao longo do desenvolvimento deste trabalho houve a preocu-
pação de reduzir ao máximo o viés das estimativas calculadas, por isso, 
o primeiro passo foi estimar o impacto da política a partir do estimador 
de Diferenças em Diferenças (DD) canônico, a fim de obter o efeito 
homogêneo da militarização das escolas públicas sobre as medidas 
de desempenho dos alunos. Além disso, para dar maior robustez ao 
resultado principal do trabalho e obter estimativas mais confiáveis, 
este trabalho também utilizou a estratégia de event study que permite 
capturar efeito da política de militarização da gestão escolar para cada 
período de tratamento. Por fim, o trabalho também realiza a Decompo-
sição de Bacon que utiliza um esquema de pesos baseados no tempo 
de exposição de cada escola ao programa e verifica quanto da estima-
tiva geral do DD são oriundas da variação do tempo.

Os resultados principais do trabalho mostram que a militarização 
das escolas públicas de Goiás foi capaz de reduzir a distorção idade-
-série, aumentar as notas da Proa Brasil e Ideb. Portanto, a mudança 
na gestão escolar foi responsável por reduzir a distorção idade série em 
8.9%. Além disso, a militarização das escolas públicas aumentou 18.2 
pontos na nota de Matemática, 14.3 pontos na nota de Língua Portu-
guesa da Prova Brasil e aumentou a nota do Ideb em 0.53 pontos. As 
análises do event study mostraram que os feitos observados do processo 
de militarização escolar das escolas públicas se mantêm significativos 
no longo prazo para todas as variáveis estudadas. Por fim, a direção e 
significância dos coeficientes de todos os resultados foram robustos às 
mudanças dos métodos de estimação e à inclusão de controles.

Pinheiro (2006), a partir de um estudo longitudinal em ambientes 
de alta renda, observou que crianças que sofrem violência de outros 
alunos na escola podem ter maior probabilidade de faltar às aulas e 
abandonar a escola, o que afeta diretamente seu desempenho educa-
cional. No mesmo sentido, Devries et al. (2014), em estudo feito para a 
Uganda, associaram a violência escolar ao baixo desempenho educa-
cional, argumentando que a violência escolar pode ser um contribuinte 
importante para um baixo desempenho educacional em ambientes de 
baixa e média renda. Os resultados e estudos expostos até aqui sugerem 



221Avaliação de impacto • 1º Prêmio Nacional de Educação 

O modelo de gestão militar nas escolas públicas melhora o 
desempenho dos estudantes? Uma evidência para o Brasil

que professores e administradores podem ter um papel efetivo na 
redução de atos violentos nas escolas e a resultante melhora no desem-
penho dos alunos, podendo estes serem os mecanismos que orientam 
os resultados deste trabalho (MERTOGLU, 2015).

Inevitavelmente, este estudo apresenta algumas limitações. 
Primeiro, devido à ausência de dados, não foi possível avaliar a política 
de militarização escolar a partir de um indicador direto de violência 
no ambiente escolar, o que tonaria a avaliação de impacto muito mais 
precisa e revelaria a eficácia da política. Segundo, em razão dos dados 
do Ideb e da Prova Brasil serem bienais, a amostra perde observação 
quando fazemos essas análises. Por último, na construção da base de 
dados e do grupo de tratamento para as escolas que passaram para a 
gestão militar em 2018, o trabalho possui apenas um ano de pós-trata-
mento para realizar a análise, e, para as escolas que aderiram antes de 
2013, estas não possuem informações em nível escolar.

Finalmente, ainda que não faça parte do objetivo central da decisão 
entre militarizar ou não a gestão de determinada escola pública, uma 
vez que o foco desta política é a redução da violência escolar, os resul-
tados alcançados por este trabalho podem sinalizar a importância e 
o grau de transbordamento de políticas educacionais direcionadas à 
gestão escolar. Portanto, apesar do trabalho não avaliar os efeitos do 
processo de militarização escolar sobre a violência escolar, acredita-se 
que a gestão militar tenha de fato reduzido a violência no ambiente 
escolar devido à conduta mais rígida adotada e a maior presença de 
policiamento na escola e, por consequência, tenha levado a um maior 
rendimento escolar dos alunos. Além disso, a experiência de sucesso 
observada pela militarização das escolas públicas do Goiás serve como 
um bom parâmetro para o Programa Nacional das Escolas Cívico 
Militares (Pecim), o qual foi instituído recentemente em 2019 com a 
pretensão de expandir a reestruturação da gestão das escolas públicas, 
iniciada no Goiás, para o cenário nacional.
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Incentivar funciona: uma avaliação 
de impacto do Programa de 
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Caio Cordeiro Rezende

Resumo

Este artigo utiliza um desenho de regressão descontínua espacial 
para avaliar o impacto do Programa de Alfabetização na Idade Certa 
(Paic), política educacional implementada pelo estado do Ceará a partir 
de 2008. Nossos resultados indicam que o programa teve um impacto 
positivo e significativo no desempenho de estudantes do 3º, 5º e 9º 
anos em testes padronizados de Língua Portuguesa e Matemática. Os 
efeitos estimados foram bastante expressivos. Em 2015, estimamos um 
impacto de cerca 1.2 no Ideb dos anos iniciais e de 0.9 no Ideb dos anos 
finais. Utilizando dados do Censo Escolar buscamos identificar, ainda, 
os canais de transmissão da política. Não encontramos impacto do Paic 
em vários dos instrumentos tradicionalmente associados à qualidade 
da educação no Brasil: gastos com educação, remuneração e formação 
dos docentes, média de alunos por turma, duração da jornada escolar e 
infraestrutura da escola. Os resultados sugerem que a educação infantil 
pode ter atuado como um dos possíveis canais de transmissão da polí-
tica.

Palavras-chave: Alfabetização; Qualidade da Educação; Economia da 
Educação; Regressão Descontínua; Avaliação de Políticas.

Introdução

O Ceará é um dos estados menos desenvolvidos do Brasil. Em 2010, 
mais de 30% da população do estado e 45% das crianças foram consi-
deradas pobres, o que o coloca como o 6º estado com maior percentual 
de pobres do País (PNUD, 2013). Os dados de escolaridade refletem o 
baixo desenvolvimento do Estado: nesse mesmo ano, mais de 24% das 
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pessoas com mais de 25 anos eram analfabetas, apenas 29% tinham 
concluído o ensino médio e 7%, o ensino superior.

Um ponto, contudo, chama a atenção no desenvolvimento recente 
do Estado: a evolução dos indicadores educacionais, particularmente 
daqueles associados aos primeiros anos do ensino fundamental. De 
2009 a 2015, o estado passou do 16º para o 5º no ranking do Índice de 
Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) dos Anos Iniciais, colocan-
do-o à frente de estados muito mais ricos, como o Distrito Federal e o 
Rio de Janeiro. 

Esse movimento coincidiu com a implementação, em 2007, de 
uma nova política estadual de educação, conhecida como Programa de 
Alfabetização na Idade Certa (Paic). Neste artigo, utilizamos uma estra-
tégia de regressão descontínua espacial para avaliar os efeitos dessa 
política nos indicadores educacionais das escolas cearenses. Para isso, 
tomamos por base a fronteira geográfica do Ceará com quatro outros 
estados da região Nordeste, que apresentam nível de desenvolvimento 
socioeconômico semelhante: Paraíba, Pernambuco, Piauí e Rio Grande 
do Norte. Exploramos, assim, uma variação exógena na designação 
de municípios para implementação do Paic na fronteira do estado do 
Ceará com esses estados com o objetivo de: i) isolar o efeito causal dessa 
política no desempenho de crianças e jovens em testes padronizados 
de Língua Portuguesa e Matemática de 2009 a 2015; e ii) avaliar possí-
veis canais de transmissão.

Os resultados estimados mostram um impacto significativo, 
consistente e de grande magnitude no desempenho de estudantes do 
3º, 5º e 9º anos, principalmente a partir de 2013. Investigamos, ainda, 
possíveis canais de transmissão da política de educação do Estado. 
Mostramos que não há nenhuma diferença significativa entre municí-
pios cearenses e não cearenses em diversas características muitas vezes 
associadas à melhoria da qualidade da educação (gastos com educação, 
alunos por turma, quantidade de professores por aluno, indicadores de 
infraestrutura, duração da jornada escolar, remuneração dos docentes, 
entre outras). Mostramos, ademais, como a política de educação infantil 
pode constituir um dos canais para a melhoria do desempenho escolar 
no Estado. 
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 Este artigo está organizado em oito seções. Na seção seguinte, 
faremos uma breve revisão da literatura sobre programas voltados 
à educação infantil. Na seção 3, apresentamos, de forma sintética, o 
Programa de Alfabetização na Idade Certa. Na quarta seção, discu-
timos as bases de dados e a estratégia de identificação. Nas seções 6 e 
7, apresentamos os principais resultados e testes de robustez. A seção 8 
discute os resultados e conclui o trabalho.

Revisão de Literatura

Observamos, em anos recentes, um aumento significativo no 
número de políticas e programas voltados à educação infantil. Esse movi-
mento foi influenciado por diversos estudos que mostraram o impacto 
dessas intervenções no desenvolvimento cognitivo e não cognitivo 
das crianças (CUNHA; HECKMAN, 2009; HECKMAN; MASTEROV, 2007; 
HECKMAN et al., 2010). 

Podemos classificar as intervenções que mais se assemelham ao 
Paic em duas grandes categorias, conforme o instrumento que utilizam: 
i) programas de tutoria focados no reforço escolar para crianças em difi-
culdade; e ii) programas focados na capacitação de professores e na 
elaboração de materiais didáticos específicos para a alfabetização. 

Na primeira categoria, enquadram-se programas como o Reading 
Recovery, desenvolvido na década de 1970 por Marie Clay e implemen-
tado, a partir dessa década, em diversos países (ex. Estados Unidos, 
Nova Zelândia e Reino Unido). Outro exemplo conhecido de programa 
baseado em tutoria em séries iniciais do ensino fundamental é o 
Programa Balshaki, implementado em diversas províncias da Índia pela 
ONG Pratham. 

Avaliações de impacto de programas de tutoria têm mostrado, em 
geral, resultados positivos. Revisão recente da literatura de 97 avalia-
ções de impacto desse tipo de programa, incluindo o Reading Reco-
very, concluiu que a tutoria constitui um instrumento efetivo para 
melhorar a alfabetização das crianças (SLAVIN, LAKE, DAVIS, MADDEN, 
2011). Também a avaliação de impacto do Programa Balshaki mostrou 
impacto positivo e significativo no desenvolvimento acadêmico das 
crianças em linguagem e matemática, principalmente entre as crianças 



227Avaliação de impacto • 1º Prêmio Nacional de Educação 

Incentivar funciona: uma avaliação de impacto do Programa de 
Alfabetização na Idade Certa no desempenho escolar

que vinham demonstrando maior dificuldade de aprendizagem 
(BANERJEE; COLE; DUFLO; LINDEN, 2007). 

As intervenções que mais se assemelham ao Paic, contudo, são 
as da segunda categoria, voltadas para a capacitação de professores e 
elaboração de material didático. Um dos exemplos mais conhecidos de 
intervenção nessa categoria é o Reading First, programa de larga escala 
implementado no Estados Unidos a partir de 2003, cujo principal obje-
tivo era que todas as crianças desenvolvessem habilidades de leitura 
condizentes com sua idade até o final da 3ª série (GAMSE et al., 2008). 
Como bem apontam Costa e Carnoy (2015), trata-se da intervenção 
mais próxima ao Paic. Avaliações de impacto do programa Reading 
First mostraram resultados mistos. Gamse et al. (2008) utilizaram 
um desenho de regressão descontínua para avaliar nacionalmente 
o programa. Os autores encontraram impacto positivos nos insumos 
do programa (tempo instrucional em atividades de alfabetização e 
formação dos professores), mas não no desempenho dos estudantes 
da 1ª, 2ª e 3ª série em leitura. Baker et al. (2011), por sua vez, avaliaram 
a implementação do programa no estado de Oregon e encontraram 
impactos significativos do programa na evolução das habilidades dos 
estudantes em leitura. 

Como veremos na seção seguinte, o Paic é uma intervenção mais 
complexa e não se resume a ações de capacitação de professores e à 
elaboração de material didático. Especificamente com relação ao Paic, 
conhecemos um único estudo empírico rigoroso. Costa e Carnoy (2015) 
avaliaram o impacto do programa nos anos iniciais do ensino funda-
mental por meio de uma estratégia de tripla-diferenças, comparando 
o desempenho de alunos tratados e não-tratados em testes padroni-
zados de Língua Portuguesa e Matemática antes (2007) e depois (2011) 
do Paic. O estudo mostra um impacto significativo do programa nas 
duas disciplinas. Os impactos estimados, contudo, foram relativamente 
pequenos: 0.07-0.10 desvios padrões em Língua Portuguesa e 0.14-0.18 
em Matemática. 

Em relação ao estudo de Costa e Carnoy (2015), este trabalho apre-
senta duas contribuições relevantes. Em primeiro lugar, ao empre-
garmos uma estratégia empírica com menores exigências de controle, 
garantimos maior validade interna dos resultados estimados. Além 
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disso, avaliamos o impacto a médio prazo do programa (2013 e 2015), o 
que nos permite demonstrar que o Paic apresentou ganhos de apren-
dizagem mais expressivos para as gerações beneficiadas por um ciclo 
completo do programa – ou seja, que ingressaram no ensino funda-
mental a partir de 2008. 

O Programa Alfabetização na Idade Certa

Até 2007, os indicadores educacionais do Ceará não se diferen-
ciavam dos demais estados brasileiros com padrão de desenvolvimento 
semelhante. A média do Ideb dos anos iniciais das escolas públicas do 
Estado foi de 3,5 neste ano, valor bastante próximo à média da região 
Nordeste (3,3) e inferior à média nacional (4,0). 

 A partir de 2007, o Estado implementou uma série de reformas 
institucionais com o objetivo de melhorar a qualidade da educação 
pública, particularmente nos anos iniciais do ensino fundamental. O 
guarda-chuva dessas reformas institucionais foi o Programa de Alfabe-
tização na Idade Certa (Paic), criado no final de 2007 e implementado a 
partir do ano seguinte. 

O Paic tinha dois grandes objetivos: que todos os alunos cearenses 
chegassem ao 5º ano do ensino fundamental com domínio das compe-
tências de leitura, escrita e cálculo adequados à idade; e que todas as 
crianças de 7 anos adquirissem as competências de leitura e escrita 
esperadas para esta idade. Além disso, o programa tinha como meta 
ampliar o acesso à educação infantil, universalizando o atendimento de 
crianças de 4 e 5 anos na pré-escola. 

Concebida como uma política estadual de educação, o Paic é 
composto por um amplo conjunto de ações, que podem ser catego-
rizadas em três grandes eixos: i) avaliação; ii) incentivos financeiros; 
e iii) capacitação de professores e elaboração de material didático 
(CODES; ARAÚJO, 2017). No primeiro eixo, a principal atividade realizada 
no âmbito do Paic foi a criação de um novo instrumento de avaliação. 
Desde 1992, o Ceará possui seu próprio sistema de avaliação, o Sistema 
Permanente de Avaliação da Educação Básica do Ceará (SPAECE). Até 
2007, a avaliação era realizada apenas com alunos do 5º e 9º anos do 
ensino fundamental e do 3º ano do ensino médio. Em 2007, o estado 
criou o SPAECE-Alfa, avaliação censitária com o objetivo de identificar 
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e analisar a proficiência em leitura dos alunos ao término do 2º ano do 
ensino fundamental. Além disso, as avaliações conduzidas no âmbito 
do Spaece passaram a ser realizadas anualmente de forma censitária. 

No segundo eixo, o Estado criou uma série de incentivos finan-
ceiros com o objetivo de estimular o investimento dos municípios e 
das escolas na alfabetização. O principal instrumento dessa política 
foi a redefinição dos critérios de repasse do imposto sobre circulação 
de mercadorias e serviços (ICMS) para municípios. Conforme previsão 
constitucional, do total arrecadado pelos estados, 25% devem ser repas-
sados aos municípios, sendo ¾ com base em índice pré-definido e ¼ 
com base em critérios estabelecidos por cada estado. Até 2007, o Ceará 
utilizava como critério de repasse o tamanho da população e o gasto 
municipal com educação. A partir de 2008, o estado adotou como 
critério principal um “índice de qualidade da educação” (IQE), calculado 
com base na proficiência dos estudantes do 2º ano em testes de leitura 
e do 5º ano em testes de Língua Portuguesa e Matemática e na taxa de 
aprovação nas cinco primeiras séries do ensino fundamental. 

Além disso, o Ceará instituiu, em 2009, o Prêmio Escola Nota Dez. 
O estado passou a premiar as 150 escolas com melhores resultados de 
alfabetização (também medido em função do desempenho dos alunos 
do 2º ano em teste padronizado de leitura no SPAECE-Alfa)1. O prêmio 
possui tanto um componente financeiro (prêmio em dinheiro por aluno 
matriculado) quanto simbólico, uma vez que é entregue em um grande 
evento anual, com a presença do governador do Estado e intensa cober-
tura midiática2. 

Por fim, o terceiro eixo do Paic foca na elaboração de novos mate-
riais de alfabetização e na formação dos professores. Os cursos abordam 
tanto as formas recomendadas de utilização do material distribuído 
quanto as melhores práticas de ensino. Esse é o eixo que mais se asse-

1  Atualmente, o estado premia também as escolas com melhor desempenho 
nas avaliações do 5º e 9º anos. 

2  O Prêmio busca, ainda, estimular a cooperação entre as melhores e piores esco-
las. As escolas premiadas devem desenvolver, durante um ano, cooperação técni-
ca pedagógica com uma das 150 escolas com pior desempenho em alfabetização. 
Essas escolas de baixo desempenho também recebem um auxílio financeiro do 
estado.
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melha a iniciativas como o Reading First. O material é desenvolvido pelo 
governo do estado com auxílio de consultores e distribuído para profes-
sores dos municípios, juntamente com o treinamento. Os treinamentos 
são realizados de três a cinco vezes por ano a adotam uma estratégia de 
formação de “multiplicadores”: primeiramente, são treinados “profes-
sores formadores” em cada município; em seguida, esses formadores 
devem treinar os “professores alfabetizadores”, ou seja, aqueles profis-
sionais que estão, de fato, em sala de aula. 

Estratégia Empírica

Base de Dados

Examinamos o impacto da política educacional do Ceará no 
desempenho acadêmico dos alunos do 3º, 5º e 9º anos do Ensino Funda-
mental. Para isso, utilizamos duas bases de dados: a Avaliação Nacional 
de Alfabetização (ANA – 2014 e 2016) e a Prova Brasil (2007, 2009, 2011, 
2013 e 2015). A ANA é uma avaliação bianual censitária conduzida pelo 
Governo Federal desde 2014 e que avalia os níveis de alfabetização dos 
estudantes do 3º ano do Ensino Fundamental de escolas públicas. O 
desempenho dos estudantes é avaliado em três exames: leitura, escrita 
e matemática. Já a Prova Brasil consiste em uma avaliação bianual 
censitária do nível de proficiência de estudantes de escolas públicas do 
5º e 9º anos em Língua Portuguesa e Matemática. 

Com o objetivo de avaliar possíveis canais de transmissão do Paic, 
utilizamos, ainda, os dados do Censo Escolar (2015) para mensuração 
das variáveis relativas aos insumos escolares (ex. infraestrutura da 
escola, número de estudantes, docentes e funcionários); do Sistema 
de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (2015) 
para obtenção de informações relativas às despesas municipais com 
educação; e do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira (Inep) para informações relativas à remuneração dos 
docentes. As variáveis municipais de controle (indicadores populacio-
nais, econômicos e sociais) têm como fonte o Censo Demográfico do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (2010). 

Finalmente, utilizamos as bases de georreferenciamento do IBGE 
para obtenção das informações relativas à latitude e à longitude da sede 
dos municípios e da fronteira do Ceará. Com base nesses dados, calcu-
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lamos a menor distância da sede de cada município para a fronteira. 
Nossa amostra é composta pelas escolas de municípios situados a até 
200 quilômetros da fronteira. Consideramos como “tratadas” as escolas 
dos municípios do Ceará situados a menos de 200 quilômetros da fron-
teira e “controles” as escolas dos municípios da Paraíba, Pernambuco, 
Piauí e Rio Grande do Norte nesse mesmo raio, englobando 594 muni-
cípios, sendo 177 no estado do Ceará e 417 nos demais estados3. 

Trata-se de uma amostra relativamente homogênea de municí-
pios e escolas, como pode ser observado na Tabela 1. Nossa amostra 
consiste em 4.690 escolas, sendo 2.388 no estado do Ceará e 2.302 nos 
demais estados4. A coluna (8) testa para diferença na média dos muni-
cípios (painel B) e das escolas (painéis A e C) cearenses e não-cearenses. 
Os municípios cearenses apresentam, em média, maior percentual 
de população rural, maior desigualdade (índice Gini), menor mortali-
dade infantil e melhores índices de escolaridade. No tocante às escolas, 
nota-se maior quantidade de escolas rurais, menor participação de estu-
dantes brancos, além de uma maior quantidade de alunos por escola. 

No tocante ao desempenho acadêmico, em 2007, os estudantes 
cearenses possuíam um desempenho inferior nos testes padronizados 
de Matemática e estatisticamente igual nos testes padronizados de 
Língua Portuguesa – tanto nos anos iniciais quanto nos anos finais. Em 
2015, esse quadro já se havia alterado radicalmente, com o desempenho 
acadêmico sendo significativamente superior em ambas as disciplinas. 

3  Todos os resultados desse artigo foram testados considerando diferentes distân-
cias dos municípios para a fronteira do estado, de forma a garantir sua robustez. 

4  Restringimos nosso estudo a escolas para as quais foram divulgados os dados 
da Prova Brasil de 2015. Não são divulgados dados de escolas com menos de 20 
alunos nas séries avaliadas e escolas em que o número de participantes da Prova 
Brasil foi inferior a 10 ou que não alcançaram 50% de alunos matriculados na série 
avaliada.
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Tabela 1 – Estatísticas descritivas. 

  Localização do Município   Diferença T

Outros (Tratado=0)    Ceará (Tratado=1) 

  Média Desvio 
Padrão N Média Desvio 

Padrão N

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

Painel A: Principais Variáveis de Interesse 

Língua Portuguesa – Iniciais 
(2015) 4.99 0.76 1,622 5.87 0.85 1,773 -0.87 -31.55

Matemática – Iniciais (2015) 5.31 0.77 1,622 6.18 1.10 1,773 -0.87 -26.37

Língua Portuguesa – Finais 
(2015) 4.58 0.60 1,309 5.02 0.57 1,565 -0.44 -19.97

Matemática – Finais (2015) 4.72 0.56 1,309 5.09 0.72 1,565 -0.37 -14.94

Painel B: Características Municipais 

% População Rural 0.46 0.19 417 0.44 0.16 177 0.03 1.68

% População 6 a 17 anos 0.21 0.02 417 0.22 0.02 177 -0.01 -4.68

% Ext. Pobres 22.66 9.28 417 23.49 8.91 177 -0.83 -1.01

Gini 0.52 0.05 417 0.53 0.05 177 -0.01 -2.54

Mortalidade Infantil 28.69 5.86 417 26.41 3.98 177 2.28 4.73

% Analfabetismo 36.84 7.42 417 35.36 7.10 177 1.49 2.26

% Ensino Médio 16.25 5.54 417 18.33 5.58 177 -2.07 -4.16

% Ensino Superior 3.72 1.62 417 3.77 1.47 177 -0.04 -0.32

Painel C: Características das Escolas

% Escolas Urbanas 0.76 0.43 2,302 0.69 0.46 2,388 0.07 5.20

% Estudantes Mulheres 0.48 0.04 2,302 0.48 0.04 2,388 0.00 0.89

% Estudantes Brancos 0.17 0.15 2,302 0.14 0.10 2,388 0.04 9.50

Alunos por escola 473.53 272.83 2,302 547.16 329.66 2,388 -73.63 -8.32

Língua Portuguesa – Iniciais 
(2007) 3.92 0.54 1,271 3.94 0.52 1,271 -0.02 -0.79

Matemática – Iniciais (2007) 4.35 0.60 1,271 4.30 0.56 1,271 0.05 2.24

Língua Portuguesa – Finais 
(2007) 3.88 0.50 891 3.86 0.51 975 0.02 0.90

Matemática – Finais (2007) 4.30 0.52 891 4.17 0.49 975 0.13 5.49

                     

Nota: A tabela reporta desempenho acadêmico de alunos do 5º e 9º 
anos em testes padronizados em 2007 e 2015, além de características 
dos municípios e das escolas. A amostra considera apenas os municípios 
situados a até 200 quilômetros de distância da fronteira do Ceará com 
Paraíba, Pernambuco, Piauí e Rio Grande do Norte. A distância foi 
calculada tomando por base uma linha reta entre o centro do município 
e a fronteira mais próxima. Classificamos os municípios em dois grupos: 
cearenses e não-cearenses. Taxas de analfabetismo, ensino fundamental 
e médio calculada para maiores de 25 anos. Mortalidade infantil de 
crianças até 5 anos. Fonte: Censo Demográfico (2010) e Prova Brasil 
(2015).



233Avaliação de impacto • 1º Prêmio Nacional de Educação 

Incentivar funciona: uma avaliação de impacto do Programa de 
Alfabetização na Idade Certa no desempenho escolar

O desenho de regressão descontínua espacial ou geográfica 
explora o fato de a designação para o tratamento (implementação do 
Paic) mudar descontinuamente na fronteira do estado. Utilizamos essa 
descontinuidade para testar o impacto da política no desempenho 
escolar dos estudantes em testes padronizados e em diversos insumos 
escolares5. 

Sejam Αt e Αc  as áreas de tratamento (Ceará) e controle (demais 
estados) e Y1 a variável de interesse da escola i. Vamos denotar por Di=1 as 
escolas tratadas (participantes do PAIC) e Di=0 as escolas controle (não 
participantes do Paic). A localização geográfica da escola i é dada por 
duas coordenadas  (Si1, Si2) = Si , que representam a latitude e a longitude 
do município em que está localizada. Definimos Si  como a distância 
mais curta (ou perpendicular) entre a sede do município e a fronteira 
do estado. 

 A designação para o tratamento é uma função determinística de 
Si , ou seja, Di=D(Si ),  com D(Si )=1  se  si ϵ At  e D(Si )=0  se si ϵ Ac  . No nosso 
contexto,  Di=1 indica, portanto, que a escola i está localizada na área  At 

(Ceará) e Di=0 indica uma escola na área Ac (demais estados).

Definimos, ainda,  si  > 0 para todo si ϵ At > 0 e si  < 0 para todo si ϵ Ac. 
A designação para o tratamento se altera, portanto, descontinuamente 
em s=0. Tal como em uma RDD tradicional, assumimos que as funções 
de regressão condicional são contínuas em s em todos os pontos da 
fronteira6. Como nosso tratamento é definido de forma determinística, 
o efeito médio do tratamento na fronteira pode ser calculado de forma 
semelhante a um estimador RDD tradicional, conforme definido por 
Hahn, Todd e Klaauw (2001):

5  Um exemplo de artigo metodologicamente semelhante ao nosso é Black 
(1999), no qual a autora avalia o impacto da qualidade das escolas no valor das pro-
priedades nos Estados Unidos utilizando a distância para fronteira dos distritos esco-
lares como variável de elegibilidade.

6  Ou seja, assumimos que lims→0EYi0|Si=s=EYi0|Si=0 e lims→0EYi1|Si=s=EYi1|-
Si=0. 
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Dessa forma, no nosso caso, o efeito médio do tratamento calcu-
lado por regressão descontínua (“estimador RDD”) será dado, simples-
mente, pela diferença entre os limites das médias do grupo tratado 
(escolas em municípios cearenses) e controle (escolas em municípios 
não cearenses) à medida que as distâncias dos municípios para fron-
teira convergem para zero7. 

Em uma abordagem por regressão descontínua, há três decisões 
importantes a serem tomadas: intervalo de análise (distância para a 
fronteira), o polinômio de aproximação e o peso das observações ao 
redor do cutoff. Nossa especificação principal é realizada por meio de 
regressões locais lineares com peso kernel triangular8. Rodamos as 
regressões ao nível da escola com erros padrões clusterizados ao nível 
do município. Em cada uma das regressões, escolhemos o intervalo 
de análise de forma a minimizar o critério dos erros médios factíveis, 
conforme proposto por Calonico, Cattaneo e Titiunik (2014) 9. Reali-
zamos uma série de testes de robustez variando o intervalo de análise e 
o peso das observações ao redor da fronteira. Os resultados estimados 
mostram-se robustos a essas variações.

Uma vez definidos os parâmetros, ajustamos uma regressão de 
mínimos quadrados ponderados nas escolas “à direita” da fronteira 
(dentro do Ceará) e nas escolas “à esquerda” da fronteira (fora do Ceará). 
O estimador RDD é calculado, simplesmente, como a diferença entre 
esses dois interceptos (CATTANEO; TITIUNIK, 2017).

7  Para uma revisão da metodologia e de literatura de regressão descontínua, vide 
Imbens e Lemieux (2008), Lee e Lemieux (2010) e Cattaneo e Titiunik (2017). 

8  Como demonstram Fan, Gijbels e Gijbels (1996), os pesos triangulares constituem 
a escolha ótima para estimação de regressões locais lineares na fronteira. Catta-
neo e Titiunik (2017) também recomendam a escolha da função kernel triangular 
na estimação com base em intervalos ótimos. 

9  O método de definição dos intervalos ótimos tem por objetivo “otimizar” o trade-
-off viés-variância na escolha dos intervalos, minimizando o erro mínimo quadra-
do (MSE) do estimador RDD (IMBENS; KALYANARAMAN, 2012; CALONICO et al., 
2014).
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Resultados Empíricos

Impacto no 5º e 9º anos

A Tabela 2 traz os resultados das estimativas de impacto no Ideb 
dos anos iniciais e finais e em seus principais componentes: notas de 
Língua Portuguesa e Matemática e taxas de aprovação. Apresentamos 
as notas da Prova Brasil e da ANA em uma escala de 0 a 10, de forma a 
permitir uma interpretação mais intuitiva10. 

De início, observamos nas colunas 5 e 10 que o Paic teve um 
impacto positivo de 1.16 no Ideb dos anos iniciais e 0.93 nos anos finais. 
Os resultados são significativos a 1%. A coluna 1 traz uma espécie de 
“teste de placebo”, avaliando o impacto do programa em 2007, ano 
imediatamente anterior a sua implementação. Nesse caso, como espe-
rado, não observamos qualquer diferença significativa no Ideb das 
escolas dos municípios localizados dos dois lados da fronteira. Essa 
ausência de diferença dos indicadores educacionais em 2007 não deixa 
de ser um importante teste de robustez do nosso desenho de pesquisa, 
uma vez que fortalece a premissa de que inexistem fatores relativos ao 
desenvolvimento histórico desses municípios que pudessem explicar a 
descontinuidade observada em 2015. Os resultados para os anos iniciais 
podem ser observados graficamente na Figura 1 (o gráfico dos anos 
finais é semelhante). Os painéis (a) e (b) mostram a relação entre o 
Ideb das escolas em 2007 e 2015 e a distância para a fronteira. Como se 
nota, antes do Paic, não havia qualquer diferença significativa na nota 
dos municípios cearenses e não-cearenses na fronteira. Após o Paic, a 
descontinuidade é evidente. 

10  No caso da Prova Brasil, padronizamos as notas utilizando metodologia adota-
da pelo Inep, com base nas proficiências médias do Saeb em 1997. Já no caso da 
ANA, utilizamos como referência os valores mínimos e máximos dos testes aplica-
dos em 2014. Para mais informações, vide Brasil (2007) e Brasil (2015).
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Figura 1 – Ideb das Escolas nos anos iniciais em 2007 e 2015.

(a) (b)

Nota: Ilustração gráfica da descontinuidade na evolução do Ideb dos 
ç na fronteira do Ceará com outros estados. O painel (a) mostra a 
evolução do Ideb, em 2007, um ano antes da implementação do Paic 
(teste de placebo). O painel (b), a evolução em 2015. A distância dos 
municípios para a fronteira foi calculada tomando por base uma linha 
reta entre o centro do município e a fronteira mais próxima. As figuras 
são meramente ilustrativas, baseadas em uma aproximação global com 
polinômio de ordem 4 em cada lado da fronteira para toda amostra. 

 Nos painéis B, C e D, desagregamos os três componentes do 
Ideb e avaliamos o impacto da política em cada um deles. O objetivo é 
analisar se o impacto ficou concentrado em algum desses indicadores. 
Como se nota, apesar de focado em leitura, o Paic afetou positivamente 
os três componentes. Em 2015, os impactos para Língua Portuguesa e 
Matemática foram de 0.7-0.8 nos anos iniciais e 0.4-0.5 nos anos finais 
(significativos a 1%). 

A evolução dos resultados ano a ano podem ser observados 
também na Figura 2. A análise do gráfico mostra que foi a “2ª geração” 
que usufruiu dos maiores benefícios do programa. Esses estudantes, 
que estavam no 5º ano em 2013, foram os primeiros afetados por um 
“ciclo completo” do Paic, uma vez que ingressaram nos anos iniciais 
em 2009. Os resultados, nesse caso, são impressionantes: em apenas 
cinco anos, a política levou a um aumento de 0.9-1.0 no desempenho 
dos alunos em português e em matemática (significativos a 1%).
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Tabela 2 – Resultados das Regressões no Ideb iniciais e finais de 2007 a 2015 com intervalos ótimos.

  Anos Iniciais (5º ano)  Anos Finais (9º ano)

Período Período

2007 2009 2011 2013 2015 2007 2009 2011 2013 2015

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

Painel A: Ideb

Ceará -0.10 0.28 0.93*** 1.32*** 1.16*** 0.13 0.64** 0.61*** 1.11*** 0.93***

(0.23) (0.23) (0.29) (0.34) (0.31) (0.26) (0.3) (0.20) (0.28) (0.22)

Constante 3.26 3.52 3.67 3.67 4.43 3.03 3.1 3.27 3.27 3.65

Painel B: Notas de Língua Portuguesa 

Ceará -0.07 0.02 0.50** 0.93*** 0.70*** -0.16 0.06 0.12 0.54*** 0.43***

(0.21) (0.15) (0.20) (0.28) (0.24) (0.19) (0.21) (0.16) (0.22) (0.17)

Constante 3.98 4.18 4.35 4.65 5.02 3.96 4.30 4.21 4.18 4.61

Painel C: Notas de Matemática 

Ceará -0.07 -0.11 0.56** 1.00*** 0.78*** -0.15 0.08 0.18 0.57** 0.50***

(0.24) (0.19) (0.27) (0.37) (0.3) (0.34) (0.24) (0.17) (0.27) (0.17)

Constante 4.39 4.67 4.69 4.95 5.26 4.40 4.34 4.47 4.36 4.64

Painel D: Taxa de Aprovação 

Ceará 0.02 0.07*** 0.08*** 0.08*** 0.09*** 0.06 0.11*** 0.13*** 0.13*** 0.12***

(0.04) (0.03) (0.02) (0.02) (0.02) (0.03) (0.04) (0.03) (0.03) (0.03)

Constante 0.78 0.81 0.83 0.87 0.86   0.72 0.73 0.74 0.76 0.79

Observações* 485 532 646 705 819   529 680 663 681 703

Nota: A Tabela reporta os resultados das regressões locais lineares com kernel triangulares e intervalos ótimos, conforme sugerido 
por Calonico et al. (2014). “Ceará” é um indicador se o município pertence ao estado do Ceará. Foram utilizadas covariadas relativas ao 
sexo e a raça dos estudantes e à escolaridade média da população do município. Erros padrões clusterizados ao nível do município. 
Fonte: Microdados da Prova Brasil (2015) *** p<0.01 e ** p<0.05. * Como os intervalos ótimos variam para cada variável e cada período, o 
número de observações refere-se apenas às estimações do Ideb. Na Tabela A.3 do Apêndice mantemos o intervalo fixo em 50km para 
todas as estimações. Os resultados não se alteram.
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Figura 2 – Impactos em Língua Portuguesa, Matemática e aprovação entre 
2007-2015.

(a) (b)

  (c)  (d) 

(e) (f) 

Nota: As figuras ilustram o impacto do Paic estimado por meio de regressões 
locais lineares com kernel triangulares e intervalos ótimos entre 2007 e 2015 
(vide Tabela 2). Cada linha no gráfico traz o estimador RDD com o respectivo 
intervalo de confiança (95%). O Paic teve início em 2008. Os resultados para 
2007 constituem, assim, uma espécie de teste de placebo
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Impacto no 3º ano

Como vimos na seção 3, um dos principais elementos da política 
educacional do Estado do Ceará foi a ênfase na alfabetização. Para 
estimar o impacto do Paic na alfabetização, avaliamos o desempenho 
dos estudantes dos dois lados da fronteira em testes padronizados de 
leitura, escrita e matemática da ANA (2014, 2016). 

Os resultados podem ser observados na Tabela 3. Nas colunas de 
1-4, apresentamos os resultados para os testes aplicados em 2014. Como 
se nota, o Paic teve um impacto positivo de 1.2-1.3 na nota dos estudantes 
nos três testes. O impacto é significativo a 1% nos três testes. Os coefi-
cientes de Leitura permanecem significativos em todos os intervalos 
analisados, enquanto os de Matemática e Escrita não foram significa-
tivos no menor intervalo (25km), ainda que permaneçam com magni-
tude considerável. Nas colunas de 5-8, avaliamos o desempenho dos 
estudantes no exame mais recente (2016). Os coeficientes para Leitura 
e Matemática apresentam maiores variações conforme o intervalo 
analisado quando comparados aos de 2014, mas permanecem estatis-
ticamente significativos na maioria dos intervalos. Já os impactos em 
Escrita são menos consistentes, exceto nos intervalos mais longos. 

Uma outra forma de avaliar o impacto do Paic na alfabetização é 
utilizar os níveis de proficiência da ANA. As notas dos estudantes no 
exame são classificadas em 4 níveis, no caso de Leitura e Matemática, e 
5 níveis, no caso de Ciências. Quanto mais alto o nível, melhor o desem-
penho do estudante. Nossos resultados indicam que o Paic levou a 
uma redução de 8-10p.p. no percentual de crianças no nível 1 nas três 
disciplinas (Leitura, Escrita e Matemática). Naturalmente, essa redução 
foi contrabalanceada por um aumento no percentual de crianças nos 
estratos superiores: em 2016, apenas 35% das crianças de municípios 
não-cearenses enquadravam-se nos níveis mais altos de proficiência 
em leitura (3 e 4), enquanto no Ceará esse percentual ultrapassava os 
50%11. 

11  Por restrições de tamanho deste artigo, as estimações nos níveis de proficiência 
estão disponíveis mediante consulta aos autores. 
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Os impactos nos níveis de proficiência são relevantes no sentido 
de indicar que os efeitos do Paic na alfabetização de crianças ocorreram 
nos mais diferentes níveis de proficiência, com destaque para a grande 
redução verificada no percentual de crianças no nível mais baixo de 
proficiência.

Os impactos nos níveis de proficiência são relevantes no sentido 
de indicar que os efeitos do Paic na alfabetização de crianças ocorreram 
nos mais diferentes níveis de proficiência, com destaque para a grande 
redução verificada no percentual de crianças no nível mais baixo de 
proficiência.

Canais de Transmissão

A agenda do governo federal para melhoria da educação funda-
mental no País tem sido bastante focada na melhora de insumos esco-
lares (infraestrutura física da escola, remuneração e nível de formação 
dos docentes, duração da jornada escolar, tamanho das turmas, etc.). 
Nesta seção, investigamos se esses insumos – isolada ou conjuntamente 
– poderiam explicar parte dos resultados observados do Paic no Ceará. 
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Tabela 3 – Resultados das Regressões Testes de Matemática e Língua Portuguesa da Avaliação Nacional de Alfabetização 
(2014 e 2016).

  Anos Iniciais (3º Ano) – 2014 Anos Iniciais (3º Ano) – 2016

Intervalo Intervalo

 

Intervalo 
Ótimo 25km 50km 75km Intervalo Ótimo 25km 50km 75km

(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4)

Painel A: Leitura

Ceará 1.27*** 0.79** 1.27*** 1.23*** 0.70** 0.35 0.96*** 0.96***

(0.34) (0.46) (0.37) (0.32) (0.27) (0.34) (0.28) (0.28)

Constante 4.29 4.39 4.20 4.20 4.62 4.66 4.36 4.36

Painel B: Escrita

Ceará 1.19*** 0.59 1.17*** 0.93*** 0.52 0.17 1.10*** 1.05***

(0.45) (0.5) (0.44) (0.41) (0.41) (0.49) (0.42) (0.39)

Constante 4.56 4.80 4.56 4.72 5.40 5.49 4.95 4.92

Painel C: Matemática 

Ceará 1.31*** 0.79 1.20*** 1.08*** 0.58 0.12 0.83*** 0.83***

(0.40) (0.62) (0.47) (0.39) (0.3) (0.38) (0.32) (0.3)

Constante 4.52 4.63 4.50 4.51 4.97 5.02 4.71 4.65

                 

Observações   310 865 1157   318 863 1145

.
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Nota: A Tabela 3 reporta os resultados das regressões locais lineares com 
kernel triangulares e intervalos ótimos, conforme sugerido por Calonico 
et al. (2014). O número de observações refere-se ao número de escolas 
em municípios fronteiriços dentro de cada intervalo. “Ceará” é um 
indicador se o município pertence ao estado do Ceará. Foram utilizadas 
covariadas relativas ao sexo e a raça dos estudantes e à escolaridade 
média da população do município. Erros padrões clusterizados ao nível 
do município. Fonte: Microdados da Ana (2016) *** p<0.01 e ** p<0.05

Antes de iniciarmos, uma ressalva é importante. Nossas estima-
tivas não têm como objetivo avaliar se esses insumos impactam o 
desempenho acadêmico dos estudantes, mas se esses insumos foram 
utilizados pelo Ceará como instrumentos para a melhoria do ensino no 
âmbito do Paic. 

A Tabela 4 traz os resultados dessas estimativas. Reportamos 
somente o resultado das estimações para o intervalo ótimo e agregamos 
anos iniciais e finais, de forma a tornar a visualização mais simples. Os 
resultados são robustos a variações no intervalo e nos níveis de ensino. 
O Painel A traz os resultados para as estimativas relacionadas aos gastos 
com educação. Os dados do painel reforçam que o Paic não foi baseado 
no aumento das despesas com educação como um todo (linha 1) nem 
no aumento da remuneração docente (linha 2). De fato, como se nota, 
os professores cearenses apresentaram uma remuneração, em média, 
inferior aos professores não cearenses12. Como vimos na seção 3, o Paic 
lançou mão de diversos instrumentos, como a mudança nas regras 
de distribuição do ICMS e as premiações às escolas. Os resultados 
estimados confirmam que o Paic não teve como foco o montante de 
gastos, mas os incentivos que embasam sua distribuição entre municí-
pios e escolas.

 O Painel B traz os resultados das estimações em diversos insumos 
escolares. Como se observa, a política de educação do Ceará também 
não foi embasada em investimentos na infraestrutura física das escolas 
(ex. criação de laboratórios) ou no aumento do número de docentes/

12  Tomamos como referência a remuneração média padronizada para um contrato 
de 40 horas semanais. O cálculo da remuneração média por município foi realiza-
do pelo Inep tendo por base os dados do Censo da Educação Básica e a Relação 
Anual de Informações Sociais (RAIS), ambos de 2014.



243Avaliação de impacto • 1º Prêmio Nacional de Educação 

Incentivar funciona: uma avaliação de impacto do Programa de 
Alfabetização na Idade Certa no desempenho escolar

funcionários por aluno: não encontramos qualquer diferença significa-
tiva na infraestrutura das escolas cearenses em relação a suas contra-
partes na fronteira. O único coeficiente significativo do Painel B é o que 
identifica o responsável pela gestão escolar: no Ceará, a grande maioria 
de escolas do ensino fundamental possuem gestão municipal13. 

O Painel C avalia a existência de descontinuidade em duas carac-
terísticas: duração da jornada escolar e número de alunos por turma. 
A primeira linha do painel mostra que as escolas cearenses têm uma 
jornada escolar significativamente mais curta do que as não-cearenses 
(em média, em mais de uma hora). Apesar de contraintuitivo, o resul-
tado é coerente, por exemplo, com diversas avaliações do Programa 
Mais Educação, que praticamente duplicou a jornada escolar e não 
resultou qualquer impacto significativo no desempenho acadêmico 
de estudantes (OLIVEIRA; TERRA, 2016) nem tampouco em indicadores 
sociais (RESENDE et al., 2020). Todavia, não encontramos qualquer 
diferença significativa no número de alunos por turma no Ceará, quando 
comparado com escolas dos outros estados. 

Tabela 4 – Resultado das regressões nos potenciais canais de 
transmissão.

 Canais de Transmissão

  Constante Coeficiente Erro Padrão N

Painel A: Gastos com Educação 

Despesas per capita com educação 939.17 -133.02 89.62 199

Remuneração Média dos Docentes 2217.86 -482.61** 265.26 124

Painel B: Insumos Escolares

Gestão Municipal 0.73 0.19*** 0.05 1246

Laboratório de Informática 0.79 0.03 0.10 1246

Laboratório de Ciências 0.04 0.01 0.04 1483

Biblioteca 0.49 -0.01 0.11 1707

Internet 0.83 0.02 0.07 1647

Computador por Aluno 0.04 -0.01 0.01 1118

Docente por Aluno 0.17 -0.01 0.01 1587

Funcionário por Aluno 0.10 0.00 0.01 1378

13  A predominância da gestão municipal no ensino fundamental no Ceará é uma 
característica anterior ao Paic, como mostram Abrucio, Seggatto e Pereira (2016), 
mas que não foi alterada pelo programa. 
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 Canais de Transmissão

  Constante Coeficiente Erro Padrão N

Painel C: Média de Alunos e Duração da Jornada

Horas-Aula Diária 4.97 -1.15*** 0.35 537

Alunos por Turma 23.41 0.31 1.08 1121

Painel D: Formação Docente

Docentes com Ensino Superior 0.85 -0.13** 0.06 1331

Docentes com Ensino Superior na Área 0.49 -0.16*** 0.05 1136

Painel E: Educação na Primeira Infância (2010)

Crianças de 0 a 3 anos na Escola 24.37 7.08*** 2.62 271

Crianças de 4 a 5 anos na Escola 87.28 6.41*** 1.96 260

Crianças de 6 a 14 anos na Escola 97.08 0.63 0.55 169

Nota: A Tabela reporta os resultados das regressões locais lineares com 
kernel triangulares e intervalos ótimos, conforme sugerido por Calonico 
et al. (2014). A variável de tratamento é um indicador se o munícipio 
pertence ao estado do Ceará. As regressões dos painéis A e E foram 
realizadas em nível do município; as demais, o nível da escola (com 
erros padrões clusterizados ao nível do município) A última coluna (“N”) 
refere-se ao número de municípios fronteiriços dentro do intervalo ótimo 
definido. Para a variável de despesas, consideramos somente as despesas 
efetivamente pagas no exercício 2015. A remuneração média dos 
docentes é padronizada para um contrato de 40 horas. Foram utilizadas 
covariadas relativas ao sexo e à raça dos estudantes e à escolaridade 
média da população do município. Fonte: Inep (2014), Microdados da 
Prova Brasil (2015), Censo Demográfico (2010) e Sistema de Informações 
Contábeis Fiscais do Setor Público Brasileiro (2015). *** p<0.01 e ** p<0.05.

O Painel D investiga a existência de diferenças significativas na 
formação dos professores em escolas dos dois lados da fronteira. Por 
um lado, os resultados são bastante contraintuitivos: há uma diferença 
significativa e negativa no percentual de docentes com nível superior 
– tanto no geral quanto nas respectivas áreas de atuação – nas escolas 
cearenses14. Por outro, são coerentes com as diretrizes do Paic, que focou 
sua atuação na formação de professores por meio de cursos específicos 
de curta duração – e não no financiamento generalizado à educação de 
nível superior, como faz o Governo Federal por meio de políticas como 

14  A diferença para nível superior na área somente se verifica para docentes dos 
anos iniciais. A diferença para nível superior “geral” verifica-se tanto nos anos ini-
ciais quanto nos anos finais. 
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o Programa Nacional de Formação de Professores da Educação Básica 
(Parfor).

Finalmente, vimos na Seção 3 que um dos objetivos centrais do 
Paic era ampliar o acesso à educação infantil e universalizar o atendi-
mento de crianças de 4 e 5 anos na pré-escola. Para avaliar esse obje-
tivo, estimamos o impacto do programa na taxa de atendimento escolar 
da população de 0 a 3 e de 4 a 5 anos. Para isso, utilizamos dados do 
último Censo Demográfico do IBGE (2010). O Painel E da Tabela 4 traz 
o resultado dessas estimações. Como se nota, a política de educação 
do estado aumentou, de forma significativa, o percentual de crianças 
de 0 a 3 e de 4 a 5 anos na escola. O aumento nos dois casos foi seme-
lhante (6-7 pontos percentuais) e são significativos a 1%. Trata-se de um 
resultado expressivo, principalmente se considerarmos o curto espaço 
de tempo entre a implementação do Paic, em 2008, e o Censo de 2010. 

Testes de Robustez

Nosso desenho de pesquisa é amparado por diversos testes de 
robustez. Na Tabela 2, mostramos que, em 2007, um ano antes do início 
do Paic, não havia qualquer diferença significativa no desempenho de 
estudantes de escolas dos dois lados da fronteira em testes padroni-
zados de Língua Portuguesa e Matemática. Trata-se de uma premissa 
importante para a validade de nosso desenho de pesquisa, uma vez 
que corrobora a utilização da descontinuidade geográfica na fronteira 
do Ceará com outros estados como um “quase-experimento” válido. 

Em seguida, testamos a existência de descontinuidade em uma 
série de características socioeconômicas e demográficas dos municí-
pios e escolas localizados próximos à fronteira. Novamente, não encon-
tramos qualquer início de descontinuidade estatisticamente significa-
tiva. Variamos, ainda, o intervalo de análise (distância para a fronteira) e 
o peso das observações ao redor do cutoff (kernel triangulares ou retan-
gulares). Também nesses casos os resultados não mostram alterações 
significativas. 

Finalmente, realizamos uma série de testes de placebo com “fron-
teiras artificiais” ao redor da fronteira real, evidenciando que a descon-
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tinuidade encontrada somente se verifica na fronteira real do estado do 
Ceará15.

Considerações Finais

Em anos recentes, discussões acerca de política pública e federa-
lismo em áreas sensíveis como educação, saúde e segurança têm dado 
bastante destaque à necessidade de maiores investimentos e de rede-
finição de responsabilidades entre União, Estados e Municípios. Um 
exemplo recente foi a discussão sobre a renovação do Fundo de Desen-
volvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da 
Educação (Fundeb). Sob o ponto de vista da alocação eficiente do gasto 
público, uma discussão igualmente relevante diz respeito aos critérios 
de distribuição dos recursos entre os entes federativos e os incentivos 
que embasam esses critérios. 

Neste artigo, mostramos como o Ceará tem conseguido melhorar 
significativamente a qualidade da educação do estado, por meio 
de uma política que não teve como foco o montante dos gastos em 
educação, mas a adoção de diversos instrumentos que desempe-
nharam um importante papel no alinhamento de interesses entre dife-
rentes agentes envolvidos na educação de crianças no Ceará (prefeitos, 
secretários, servidores públicos, diretores e professores).

Entre esses mecanismos, destaca-se a redefinição dos critérios de 
repasse das receitas tributárias do estado para os municípios, adotan-
do-se como parâmetro um “índice de qualidade da educação”, calcu-
lado com base na proficiência dos estudantes em testes padronizados 
de Língua Portuguesa e Matemática. Essa alteração tem se mostrado 
um instrumento de suma importância para a mobilização de prefeitos 
e demais gestores em torno do objetivo de melhora da qualidade da 
educação do estado. 

O caso cearense chama atenção, ainda, sob a ótica da escalabi-
lidade. Há muitos anos discute-se no Brasil os excelentes resultados 
alcançados pelo sistema educacional de Sobral. Contudo, sob a ótica 

15  Por restrições de tamanho deste artigo, os testes de robustez estão disponíveis 
mediante demanda aos autores. 
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de eficiência da política pública e do potencial de replicação, o caso do 
Paic merece ser visto com ainda mais atenção. Trata-se de um exemplo 
peculiar de política pública educacional induzida por um governo 
central, implementada por 184 municípios com características bastante 
diversas e que, como mostramos neste artigo, vem apresentando sinais 
generalizados de sucesso. 

A estrutura federativa brasileira contempla diversos mecanismos 
de repasses de recursos entre entes federativos – ex.: Fundos de Partici-
pações, complementações do Fundeb, entre outros. O exemplo do Paic 
deixa evidente que associar parte desses repasses ao alcance de metas 
educacionais pode estimular o alinhamento de diferentes atores no 
objetivo comum de melhorar a qualidade da educação do País.
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Resumo

O Programa Universidade para Todos (ProUni) é uma política 
pública educacional que concede isenção fiscal para Instituições de 
Ensino Superior (IES) privadas em contrapartida da oferta de bolsas de 
estudo para estudantes de baixa renda. Até o ano de 2017, estima-se 
que mais de 2 mil IES aderiram ao programa, ofertando mais de 2 
milhões de bolsas desde 2005. O presente artigo utiliza, pela primeira 
vez, microdados educacionais e do mercado de trabalho para realizar 
uma avaliação de impacto do programa no mercado formal de trabalho 
e calcular o seu retorno econômico. Os resultados encontrados indicam 
que, em média, um diplomado pelo ProUni recebe 27,5% a mais do 
que o seu contrafactual. O retorno econômico agregado foi positivo e 
estimado em R$ 38 bilhões desde 2005, ainda que o payback oscile 
entre os cursos. As discussões a partir da análise econômica do ProUni 
permitem avaliar melhoramentos no desenho do programa, tais como 
a oferta de bolsas em outros cursos de graduação, a fim de gerar um 
maior retorno econômico e social ao mercado de trabalho por meio da 
ampliação do número de bolsas ofertadas. 

Palavras-chave: ProUni; Avaliação de Impacto; Retorno Econômico; 
Gasto Tributário.

Introdução

Nas últimas décadas houve um expressivo incremento de matrí-
culas no sistema de ensino superior brasileiro, embora isso tenha se 
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configurado de forma diferente entre os tipos de Instituições de Ensino 
Superior (IES) (DURHAM, 2005; CORBUCCI, 2007, 2014; TACHIBANA et 
al., 2015). Nas IES públicas ocorreu uma expansão súbita entre o fim dos 
anos 2000 e meados dos anos 2010, a reboque do Programa de Apoio 
aos Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais 
(REUNI) e da remodelagem da rede de educação profissional e tecnoló-
gica (FAVERI et al., 2018; BARBOSA et al., 2019). Já nas IES privadas acon-
teceu um crescimento regular desde o fim dos anos 1990, em função de 
vários fatos correlatos, como por exemplo: muitas organizações perce-
beram a lucratividade do setor e passaram a criar novas faculdades e 
cursos por todo o país; o ensino a distância (EaD) foi popularizado; o 
crédito estudantil foi fortalecido com o Fundo de Financiamento Estu-
dantil (FIES); e o número de bolsas de estudo foi aumentado com o 
Programa Universidade Para Todos (ProUni) (TCU, 2009; CGU, 2015; 
CORBUCCI et al., 2016).

Sucintamente, o ProUni é um sistema de concessão de isenções 
fiscais para IES privadas que ofertam bolsas para estudantes de baixa 
renda. Em números gerais, desde 2005, quando o programa começou, 
estima-se que a política já custou mais de R$ 13 bilhões em valores 
atuais e beneficiou mais de 500 mil alunos.

Apesar da magnitude considerável, há poucas tentativas de 
avaliação de impacto do ProUni. Dentre o que existe, Lépene (2018) e 
Becker e Mendonça (2019) se destacam ao comparar a proficiência dos 
beneficiários com outros alunos semelhantes ao público-alvo, usando 
os microdados do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes 
(Enade). As duas pesquisas indicam que o programa teria impacto 
positivo nas notas dos bolsistas, sugerindo que eles tendem a conse-
guir dedicar mais tempo à sua educação quando comparados com 
contrapartes de controle. Logo, isso poderia melhorar o capital humano 
nacional, gerando um benefício coletivo que justificaria o gasto tribu-
tário. 

Todavia, essas pesquisas não chegam a contrastar o impacto com 
a isenção fiscal decorrente do ProUni, dando fechamento a uma análise 
econômica. Talvez porque seja difícil converter os resultados do Enade 
em unidades monetárias, a fim de compará-los com o gasto tribu-
tário em um fluxo de caixa, para então calcular, por exemplo, um Valor 
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Presente Líquido (VPL) do investimento que a sociedade faz ao renun-
ciar a receita.

Além disso, em contraponto à proficiência, o salário seria uma 
medida de impacto mais aderente ao objetivo do programa, qual seja: 
incentivar o acesso ao ensino superior e a diplomação de pessoas de 
baixa renda, a fim de diminuir desigualdades sociais (CORBUCCI 2007, 
2014). Porque, da perspectiva da teoria econômica e da evidência empí-
rica, é o impacto no salário que melhor se relaciona com o incremento 
de produtividade, e este, por fim, é que externaria o aumento do capital 
humano para a coletividade, culminando na redução das desigualdades 
sociais (MINCER, 1996; BARBOSA-FILHO; PESSOA 2010; KATOVICH; MAIA 
2018). Ademais, ao se avaliar o impacto por meio do salário, não existe 
necessidade de converter unidades de medida para comparar com o 
gasto tributário, o que favorece uma análise econômica.

Com esses pontos em mente, o objetivo geral do artigo é avançar 
em relação aos trabalhos de Lépene (2018) e Becker e Mendonça (2019), 
promovendo uma avaliação econômica do ProUni considerando seu 
impacto no salário dos egressos. Especificamente, a ideia é estimar 
quantidades de unidades monetárias que não existiriam na economia 
nacional sem o mecanismo de geração das bolsas, a fim de aplicar 
ferramentas de matemática financeira para comparar diretamente o 
impacto com a isenção fiscal. 

Além disso, nota-se que uma das críticas do ProUni é que as 
bolsas são concentradas em poucos cursos – de fato, quase metade são 
para Administração, Direito, Pedagogia e Ciências Contábeis. Então, 
ao se estimar o impacto por curso, um objetivo secundário do artigo 
é fomentar sugestões de melhoria no desenho da política, indicando 
quais formações poderiam ser priorizadas para beneficiar a sociedade.

Com esses objetivos, três bases de microdados foram cruzadas 
para operacionalizar a análise: a lista dos beneficiários entre 2005 e 2011, 
obtida no sistema do ProUni do Ministério da Educação (SISPROUNI, 
MEC); os registros do Censo da Educação Superior (CES), para identi-
ficar características dos estudantes, dos cursos, das faculdades etc., 
e montar grupos de comparação; e a Relação Anual de Informações 
Sociais (RAIS), identificada entre 2010 e 2018, para rastrear os egressos 
ex-bolsistas (e outros estudantes do público-alvo), formalmente empre-
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gados, e descobrir os respetivos salários. Ao cabo, tal procedimento 
resultou na observação de várias informações de 346.810 ex-bolsistas 
do ProUni.

Ao definir os diplomados e os evadidos do programa como grupos 
de tratamento e de controle, respectivamente, técnicas economé-
tricas das literaturas de economia do trabalho e de avaliação de polí-
ticas públicas foram aplicadas à análise dos dados. E o resultado geral é 
que: um egresso representativo, nos primeiros anos depois de formado, 
ganha 20% a mais do que ganharia o seu contrafactual sem formação. 
Esse impacto é de cerca de 50% em formações como Farmácia ou Medi-
cina; por outro lado, em muitos cursos, o impacto é estatisticamente 
zero.

Ao converter esses impactos em efeitos na massa de salários, 
contrasta-se isso com os registros contábeis de renúncia fiscal e, então, 
estima-se que: a Taxa Interna de Retorno (TIR) do programa seria de 16% 
ao ano; o VPL social já seria maior que R$ 38 bilhões; e cada geração de 
diplomados pelo ProUni equaciona o gasto tributário com sua coorte em 
cerca de 10 anos. Além disso, embora formações como Administração e 
Ciências Contábeis tenham um VPL individual menor que Farmácia e 
Medicina, por exemplo, nota-se que o VPL social dos primeiros é subs-
tancialmente maior porque os beneficiários são muitos nesses cursos.

Além dessa introdução, o artigo tem a seguinte forma: nas seções 
2 e 3 o programa e o raciocínio da análise são detalhados, respectiva-
mente; na seção 4 se discute a econometria da aferição de impacto; na 
seção 5 a construção da base de dados e as estatísticas descritivas são 
apresentadas; na seção 6 têm-se os resultados econométricos; na seção 
7 faz-se a avaliação econômica do programa; e, por fim, a seção 8 traz a 
conclusão.

ProUni

O ProUni foi institucionalizado em 2005 pela Lei Nº 11.096, conce-
dendo abatimentos no Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ), 
na Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), na Contribuição 
Social para Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e no Programa 
de Integração Social (PIS), para as IES privadas que oferecem bolsas de 
estudo (integrais e/ou parciais) em cursos de nível superior (na forma de 
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graduação e/ou sequencial, sendo presenciais e/ou em EaD). A despeito 
das nuances legais, a regra geral é dar isenção total quando a oferta 
atinge a proporção de uma bolsa integral (por curso) a cada 10 alunos 
pagantes (em cada curso da IES).

Os candidatos a uma bolsa devem prestar o exame nacional 
do ensino médio (Enem), sem zerar a redação, e fazer a inscrição no 
sisprouni escolhendo a instituição, o curso e turno de preferência. Na 
sequência, o sistema faz uma pré-seleção em função dessas informa-
ções e das bolsas disponíveis. Caso o estudante seja pré-selecionado, ele 
deve comprovar que: ainda não concluiu um curso superior; tem renda 
familiar mensal de até 1,5 salário-mínimo (sm) per capita para as bolsas 
integrais, ou até 3 sm para as bolsas parciais; e que frequentou escola 
pública ou foi ex-bolsista de escola privada. Também há um percentual 
de bolsas destinadas aos estudantes com deficiência e aos professores 
da rede pública de educação básica e uma ajuda de custo para alunos 
de cursos em turno integral. Uma vez no programa, para não ser desli-
gado, o bolsista deverá cumprir frequência e aprovações mínimas nas 
disciplinas cursadas.

A Tabela 1 mostra o número de instituições participantes e elegí-
veis ao ProUni no período 2005-2017, ilustrando que cerca de metade 
delas se interessam pelo programa. Provavelmente, essa fração não é 
maior porque a maioria das IES já obtivera isenção total ou parcial de 
tributos antes de 2005, por meio de outros instrumentos (TCU 2009; 
HAAS; PARDO, 2017).
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Tabela 1 – Número de IES participantes e elegíveis ao ProUni (2005-2017).

IES Participantes [a] Elegíveis [b] % a/b

2005 928 1.777 52,2

2006 1.096 2.018 54,3

2007 1.203 2.095 57,4

2008 1.243 2.201 56,5

2009 1.287 2.270 56,7

2010 1.290 2.284 56,5

2011 1.283 2.352 54,5

2012 1.309 2.383 54,9

2013 1.130 2.398 47,1

2014 1.157 2.358 49,1

2015 1.141 2.373 48,1

2016 1.106 2.494 44,3

2017 1.226 2.695 45,5

Fonte dos dados: MEC. Elaboração própria.

A Tabela 2 apresenta uma estimativa do gasto tributário com o 
ProUni entre os anos 2005 e 2017, com valores de 2020, usando dados 
da Receita Federal do Brasil (RFB). Também se mostra o número de 
bolsas ocupadas ao ano – regularmente, entre 65% e 75% delas são inte-
grais. As somas dos valores das colunas [a] e [b] são da ordem de R$ 13,5 
bilhões e 2,2 milhões de bolsas.

Tabela 2 – Renúncia fiscal e bolsas ocupadas do ProUni ao ano (2005-2017).

Ano Renúncia (R$ milhões*) [a] Bolsas (milhares) [b] 1.000×a/b

2005 598,3 95,6 6.259,3

2006 604,7 109,0 5.548,3

2007 578,1 105,5 5.478,1

2008 688,1 124,6 5.524,3

2009 1.002,5 161,3 6.217,2

2010 1.195,7 152,6 7.834,8

2011 922,3 170,7 5.404,7

2012 1.244,0 176,7 7.041,8

2013 1.202,7 177,2 6.787,0

2014 909,0 223,4 4.069,1

2015 1.379,1 252,7 5.464,5

2016 1.643,0 238,9 6.875,6

2017 1.603,1 240,6 6.661,6

*Valores de 2020 corrigidos pelo IPCA. Fonte dos dados: RFB e MEC. Elaboração própria.
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Considerando que uma bolsa é ocupada por uma mesma pessoa 
por períodos subsequentes, e tomando por hipótese que se leva em 
média quatro anos para uma diplomação, divide-se 2,2 milhões por 
quatro para concluir que o programa teve mais de 500 mil beneficiários 
no espaço em tela. Sendo que, pelos números apresentados por CGU 
(2015), nota-se que há até 30% de casos de evasão ou de desligamento, 
e que isso aumenta a rotatividade dos ocupantes de uma bolsa; então 
se percebe que o número de beneficiários pode ter sido maior.

Calculando-se a razão dos valores das colunas [a] e [b], conclui-se 
que há um gasto tributário anual aproximado de R$ 6 mil por bolsa, 
em valores de 2020. Além disso, CGU (2015) faz uma análise semelhante 
desse valor usando uma metodologia mais apurada, que controla uma 
série de inconsistências nos dados, mas ainda assim a estimativa do 
gasto anual por bolsa fica próxima disso.

Outro ponto para se registrar é que existe algum debate entre apoia-
dores e críticos do programa (SARAIVA et al., 2011). Entre os primeiros, 
defende-se que é uma política bem focalizada, porque promove o 
acesso de estudantes de baixa renda de acordo com o desempenho 
no Enem, que é uma avaliação padronizada e de abrangência nacional. 
Por outro lado, os críticos argumentam que o ProUni apenas permite 
o acesso a uma educação superior, mas as bolsas seriam consubstan-
ciadas em um subconjunto restrito de cursos e, às vezes, em instituições 
mal avaliadas pelo próprio MEC.

Tabela 3 – Percentual de bolsas ofertadas por curso entre as 30 formações 
com mais beneficiários no período 2005-2017.

# Curso % % acumulado # Curso % % acumulado

1 Administração 21,49 21,49 16 Engenharia Civil 1,50 76,37

2 Direito 12,21 33,70 17 Nutrição 1,41 77,78

3 Pedagogia 8,81 42,51 18 Eng. Produção 1,35 79,13

4 Ciências Contábeis 5,51 48,02 19 Arq. e Urbanismo 1,22 80,35

5 Enfermagem 4,23 52,25 20 Medicina 1,06 81,41

6 Educação Física 3,26 55,51 21 Eng. Elétrica 0,97 82,38

7 Psicologia 3,22 58,73 22 História 0,93 83,31

8 Sist. de Informação 2,52 61,25 23 Logística 0,87 84,18

9 Fisioterapia 2,28 63,53 24 Odontologia 0,86 85,04

10 Letras 2,18 65,71 25 Marketing 0,86 85,90

11 Serviço Social 2,07 67,78 26 Eng. Mecânica 0,85 86,75
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# Curso % % acumulado # Curso % % acumulado

12 Farmácia 2,04 69,82 27 Turismo 0,76 87,51

13 Com. Social 1,95 71,77 28 Economia 0,72 88,23

14 Biologia 1,60 73,37 29 Biomedicina 0,72 88,95

15 Ciências da Comp. 1,50 74,87 30 Matemática 0,66 89,61

Fonte dos dados: MEC. Elaboração própria.

 De fato, como se apresenta na Tabela 3, apenas os cursos de Admi-
nistração e de Direito responderam por 1/3 de todas as bolsas ofertadas 
entre 2005 e 2017; acrescentando-se Pedagogia e Ciências Contábeis, 
esses quatro englobaram praticamente metade das bolsas. Por outro 
lado, em face da regra de isenção fiscal, cada IES é incentivada a oferecer 
bolsas para todos os cursos em que realiza seleção, na proporção de 
suas matrículas. Portanto, tal concentração pode ser simplesmente 
um reflexo da oferta geral concentrada em poucos cursos – e pode 
não caracterizar nenhuma medida de má fé ou algo assemelhado. A 
listagem da tabela segue com os 30 cursos que responderam por quase 
90% da oferta entre 2005 e 2017, sendo que a listagem completa conta 
com centenas de cursos entre graduações e níveis sequenciais.

Quanto ao argumento dos críticos em relação à qualidade, pode-se 
explorar o Índice Geral de Cursos (IGC) calculado pelo MEC a fim de 
sintetizar esse ponto – os valores vão de um (pior) a cinco (melhor). 
Nesse sentido, a média do IGC nas instituições participantes é de 3,19 e 
nas particulares não participantes, 3,11; mas a diferença não é estatisti-
camente diferente de zero. Ou seja, por esse indicador, não há evidência 
de que na média uma IES participante do ProUni tenha qualidade dife-
rente de uma não participante.

Em termos de marco lógico de política pública, no sentido de 
Gertler et al. (2018), salienta-se que as bolsas são o produto do ProUni. 
Dado esse produto, existem os seguintes resultados de curto prazo 
esperados sobre o público-alvo: aumento das taxas de entrada e de 
diplomação no ensino superior; aceleração do tempo de formação; e 
dilatação do tempo dedicado aos estudos em detrimento do trabalho, 
com consequente melhora na proficiência. 

De fato, Lépene (2018) e Becker e Mendonça (2019) verificam uma 
melhora de proficiência nos beneficiários, sobretudo para quem recebe 
bolsa integral. Andriola e Barrozo-Filho (2020) notam que o tempo de 
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formação se acelera. Ademais, embora não se tenha encontrado nada 
específico sobre o ProUni, Dynarski (2000, 2003), Stinebrickner e Stine-
brickner (2003) e Darolia (2014) encontram evidências de que esses 
resultados de curto prazo ocorrem em programas semelhantes nos 
EUA.

Em um prazo mais dilatado, o programa visaria uma diminuição 
das desigualdades sociais, ao incentivar o acesso ao ensino superior e a 
diplomação de pessoas de baixa renda familiar (CORBUCCI 2007, 2014). 
Então, os indicadores de impacto do ProUni envolveriam o aumento 
da empregabilidade e dos salários dos beneficiários, e isto, por sua vez, 
refletiria em mais bem-estar para a coletividade.

Avaliação econômica

A avaliação econômica é dividia entre: aferição de impacto e 
contraste do impacto com os custos. Seguindo a praxe, define-se resul-
tados potenciais w1i  e w0i como salários factuais e contrafactuais, respec-
tivamente, do egresso i diplomado no ProUni. Ou seja,  é um salário 
observado e  é um salário que seria observado caso  não tivesse sido 
diplomado; e w1i - w0i  é o impacto do programa na perspectiva individual. 
Então, B = Σi(w1i - w0i)  é uma massa salarial causada pelo programa, que 
se sucede por períodos pós-diplomação de uma coorte, e representa o 
impacto do programa na perspectiva da sociedade, porque se trata de 
dinheiro que será consumido, investido, tributado etc. Essa massa pode 
ser contrastada com os custos do programa, a fim de dar fechamento a 
uma análise econômica. Porém, é impossível computar B diretamente 
porque não se observa o salário contrafactual  w0i – trata-se do problema 
fundamental da inferência causal de uma política (GERTLER et al., 2018).

Para contornar esse problema, uma estratégia começa por aplicar 
a lógica de Mincer (1970), definindo: d = 0 e d = 1 como planos genéricos 
de escolarização; wd para o salário com o respectivo plano; e sd e nd  como 
períodos de estudo e de dedicação ao trabalho a partir desses planos, 
tal que  s1 > s0 e sd < nd  (o que implica que apenas o período de trabalho 
após a finalização do plano de escolarização é considerado na mode-
lagem).

Assim, em tempo contínuo, o valor presente do plano  no mercado 
de trabalho é , onde  𝛾 > 0 é uma taxa de desconto inter-
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temporal. Como d = 1 envolve mais escolarização que d = 0 , a diferença  
v1 - v0 é o VPL do investimento pessoal em  d = 1 vis-à-vis d = 0. Logo, a 
igualdade v1 - v0 = 0 implica em dois resultados. Primeiro, fazendo  𝛾  =
ln(1 + r) o termo r  representa uma TIR do esforço pessoal em obter 
mais escolarização. Segundo, com alguma álgebra se verifica que 

 .

Com esse último resultado, se n1 = n0 , ou se n1 ≠ n0  mas ambos 
forem suficientemente grandes (i.e., as pessoas trabalham por muitos 
anos), ocorre  w1/w0 ≅ exp(γ(s1 - s0 )). Sem perda de generalidade, pode-se 
escrever  s1 = 1 e s0 = 0, significando, em particular, ter ou não ter se diplo-
mado, respectivamente. Convenientemente, isso implica que:  d = 1 e d = 
0  passam a significar o mesmo que s1 = 1 e s0 = 0; e a relação w1/w0 ≅ exp(γ) 
é verdadeira. Logo, definindo uma tautologia ≡ w0(w1/w0)d   para qual-
quer salário w observado (seja factual ou contrafactual), e associando-a 
ao último resultado, encontra-se w ≅ w0 (exp(γ))d, que implica em ln w = 
ln w0 + γd + u, sendo u um termo de erro acrescentado para transformar 
o sinal de aproximação em sinal de igualdade. 

Ou seja, com essa modelagem se chega a uma versão da equação 
Minceriana com a qual 𝛾  pode ser estimado, e então interpretado como 
a TIR do esforço de diplomação por meio da relação r = exp(γ) - 1. Além 
disso, desde que d indique apropriadamente o pertencimento a grupos 
de tratamento e de controle, nessa estrutura 𝛾  também pode ser inter-
pretado como “efeito tratamento médio sobre os tratados” (pela diplo-
mação), ou ATT pela sigla da nomenclatura em inglês, cujos detalhes 
são didaticamente apresentados em Wooldridge (2010, p. 605).
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Figura 1 – Diagrama do fluxo de caixa social do programa.

O problema do salário contrafactual não observado é então contor-
nado com o resultado 𝑤0i ≅ 𝑤1i/exp(γ)=𝑤1i/(1+r), porque ocorre ≅ Σ𝑖(𝑤1𝑖−
𝑤1𝑖/(1+𝑟))=(𝑟/(1+𝑟))Σ𝑖𝑤1𝑖 .Ou seja,  Σiw1i é a massa salarial observada dos 
diplomados no ProUni, cuja fração  r/(1 + r) é estimável. Para dar fecha-
mento a um fluxo de caixa social, nota-se que todo ano há um gasto 
tributário G com cada coorte, por um período representativo T0 de  anos 
até a obtenção dos diplomas. Se a coorte mantém o benefício por T1 - T0 
anos, então esse fluxo seria representado por um diagrama como o da 
Figura 1. Assim, o VPL do programa na perspectiva social seria VPLSOCIAL  
conforme a fórmula (1), para alguma taxa de referência τ ; com isso, se 
pode estimar a TIR e o payback para a coletividade.

Abordagem econométrica

A estratégia de identificação do impacto do programa parte de 
uma equação Minceriana na forma ln wi = ln w0i + γdi + ui, em que: i indexa  
N indivíduos; wi representa o salário observado; w0i é um termo de salário 
potencial; γ é a medida de ATT;  di = 1 e di = 0 indicam pertencimento 
aos grupos de tratamento (diplomamos com o ProUni) ou de controle 
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(não diplomados semelhantes ao público-alvo), respectivamente; e ui é 
o termo de erro. 

Seguindo a praxe da literatura de economia do trabalho, reescre-
ve-se , em que cte é uma constante e cada βl e 
xli representam L parâmetros e covariadas do salário, respectivamente 
– e.g., a experiência e o seu quadrado (TABER, 2001; HECKMAN et al., 
2006; BARBOSA-FILHO; PESSOA, 2010). Portanto, a equação de base do 
exercício é: 

(2)

Dada uma amostra  , a estimação dos parâ-
metros dessa equação deve considerar a endogeneidade de di, porque 
o salário é influenciado não só por características observáveis xli, mas 
também por variáveis não observáveis incorporadas em ui, e que podem 
ser correlacionadas com di. Genericamente, a literatura chama esse 
componente não observado de “habilidade”. 

Wooldridge (2010, p. 61) faz uma apresentação didática dessa 
questão, tal que se pode rescrever o erro como ui = δoi + vi, onde δ é um 

parâmetro que associa a variável omitida oi com di em (2), e vi é o termo 
de erro ao não se omitir oi . Com alguma álgebra, demonstra-se que a 
convergência em probabilidade do estimador de mínimos quadrados 
ordinários (OLS) de γ, denotado de γ ̂, é tal que plim γ ̂ = γ + δ × Cov (di , oi )/
Var(di) , onde Cov e Var são covariância e variância, respectivamente. 

Portanto, se δ > 0 (salários mais altos são associados com maiores 
habilidades), e se há mais pessoas habilidosas entre os diplomados (Cov 
(di  ,oi ) > 0), ocorre que γ ̂  superestima γ. Por outro lado, se oi representa 
uma experiência não observada também se espera δ > 0 (porque salá-
rios mais altos devem estar associados com pessoas mais experientes), 
mas se há menos pessoas experientes entre os diplomados, tem-se Cov 
(di ,oi) < 0 e então γ  ̂ subestima γ. Em suma, determinar o sinal e a magni-
tude de tal viés costuma ser complicado, e para mitigar esse problema 
é comum aplicar variáveis instrumentais, normalmente por meio de 
mínimos quadrados em dois estágios (2SLS).

Assim, na literatura de economia do trabalho há uma profícua 
discussão sobre os potenciais instrumentos associados com a escola-
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ridade, mas não com a habilidade. Sendo que, nos casos de análise do 
ensino superior, o mais comum parece ser o uso do nível de educação 
dos pais; mas, infelizmente, na tabulação dos dados (discutida na 
próxima seção) não foi possível isso. Por outro lado, como comentado 
anteriormente, o MEC disponibiliza o IGC como uma medida da quali-
dade dos cursos, e é possível identificar o tempo de existência das IES. 
Então, conjectura-se que a qualidade e a idade das IES podem motivar 
o estudante a se diplomar, seja porque o curso ficaria mais interessante, 
seja porque a expectativa de empregabilidade seria maior em face da 
conclusão de cursos mais bem avaliados e em instituições mais conhe-
cidas. Também se considera que tais variáveis nada têm a ver com a 
habilidade intrínseca do estudante.

Então, sob a hipótese de que a chance de diplomação seria maior 
em cursos de melhor qualidade e maior idade das IES, e que tais variá-
veis não estariam relacionadas com a habilidade do estudante, ocorre 
que estas serviriam como instrumentos. Como será discutido adiante, 
não se rejeita a hipótese de que as chances de diplomação são maiores 
em instituições mais bem avaliadas e/ou antigas, o que corrobora com 
a perspectiva dessa instrumentalização.

Outra fonte de viés na estimação dos parâmetros de uma equação 
como (2) [por OLS] é que os salários só são observados entre pessoas 
empregadas, e estas são potencialmente mais habilidosas que as 
desempregadas. Portanto, ao desconsiderar observações com missing 
de salários, estaria havendo um viés semelhante a uma omissão de vari-
ável explicativa importante. Nesse sentido, a literatura costuma aplicar 
a chamada “correção de Heckman” para mitigar o problema, em que a 
equação (2) é estimada de forma condicional ao status de empregado 
ou desempregado – podendo ou não usar instrumentalização.

Em termos sucintos, uma forma de operacionalizar essa correção, 
comumente chamada de Heckit, é a seguinte: define-se uma dummy 
“estar empregado”, e se estima a probabilidade de observar alguém 
empregado em face de covariadas; com essas estimativas, computan-
do-se a chamada “razão inversa de Mills”, ou  pela sigla em inglês; por 
fim, estima-me a regressão (2) acrescendo a IMR como covariada [por 
OLS ou 2SLS]. Tal procedimento (e suas nuances) está detalhadamente 
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apresentado em Mullahy (1998) ou Wooldridge (2010, p. 563-564), e tem 
a vantagem de mitigar vieses de seleção amostral na estimação de γ.

Por fim, também existe o potencial viés de autosseleção na questão 
da definição do grupo de controle, o que é largamente discutido na 
literatura de avaliação de políticas públicas (GERTLER et al., 2018). De 
forma resumida, o problema é que uma parte considerável das pessoas 
mais habilidosas do público-alvo podem se autosselecionar para parti-
cipar do programa, então γ não refletiria o ATT do programa, mas o efeito 

da alta habilidade intrínseca ao grupo de tratamento. Portanto, o grupo 
de controle deve ser definido com o intuito de mitigar mais essa fonte 
de viés.

Observa-se então que o impacto esperado do programa ocorre 
por meio da diplomação do beneficiário, que por sua vez melhoraria 
sua condição no mercado de trabalho. Além disso, como observado em 
CGU (2015), há um significativo número de bolsistas que evadem ou são 
desligados do programa antes da diplomação, e depois não tem matrí-
cula encontrada em nenhuma IES por anos subsequentes. Portanto, 
um grupo de controle composto por essas pessoas pertenceria ao 
mesmo público-alvo, cuja única diferença aparente com os tratados 
seria a diplomação, e então isso mitigaria o viés de autosseleção.

Ainda assim, pode-se imaginar que restaria uma variável omitida 
dada pela “resiliência” daqueles que continuam estudando até obter a 
diplomação. Nos termos discutidos acima, se oi é essa variável, ocorre 
Cov (di ,oi) > 0  (porque resiliência está associada com maiores chances 
de diplomação); mas se  também não for observada pelo mercado de 
trabalho, é possível imaginar que δ = 0 e, portanto, esse eventual viés 
seria desprezível. De toda forma, para lidar com esse ponto, a ideia é 
promover um pareamento por escore de propensão (PSM) a fim de 
mitigar esse potencial viés decorrente da resiliência (GERTLER et al. 
2018). 

Tendo em vista o discutido aqui, se repetirá os exercícios de esti-
mação da equação (2) usando: os estimadores tipicamente usados na 
literatura (OLS, 2SLS e Heckit com/sem instrumentalização através do 
IGC e da idade da IES); os ex-bolsistas não diplomados como grupo de 
controle; e amostras com e sem PSM. Com base na estimação de γ com 
esses procedimentos, o posterior exercício de matemática financeira 
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considerará cenários em que o ATT possa estar subestimado ou supe-
restimado.

Dados

A construção da base de dados partiu do registro dos bolsistas por 
coorte de ingresso entre 2005 e 2011, no Sisprouni, contendo: o CPF e o 
id-MEC; o tipo da bolsa (parcial ou integral); a identificação da IES, do 
curso, do turno e da modalidade (presencial ou Ead); e o gênero, a data 
de nascimento e o identificador se o aluno possui alguma deficiência 
física. Com o id-MEC, as coortes foram cruzadas no CES do respectivo 
ano, onde se observa: o gênero, a idade e se é bolsista do ProUni; a situ-
ação da matrícula (regular, em fase de conclusão, trancada, desconti-
nuada, transferida, formado ou falecido); e características do curso e da 
IES. 

Então, fez-se um processo de deduplicação e eliminação de incon-
sistências – e.g., quando uma pessoa é dita “mulher bolsista” em uma 
base e “homem não bolsista” em outra. Tal procedimento culminou na 
observação de 346.810 beneficiários, que é coerente com a estimativa 
discutida anteriormente de que o ProUni teve mais de 500 mil bolsistas 
diferentes entre 2005-2018.

Na sequência, esses indivíduos foram rastreados ao longo das 
edições do CES até 2017, para classificar os diplomados e os que não 
estavam diplomados, nem falecidos e nem foram mais encontrados 
em nenhuma IES – sendo estes definidos como “evadidos”. Dentre os 
indivíduos observados, 84,17% e 15,83% estavam diplomados (grupo de 
tratamento) e evadidos (grupo de controle), respectivamente, conforme 
discutido na última seção.

Em seguida, o CPF foi cruzado na RAIS (identificada), onde se 
observa o salário no mercado de trabalho formal. Nesse ponto, consi-
derou-se que o tempo representativo de diplomação seria de quatro 
anos e haveria mais um ano extra para a pessoas se encaixar em um 
emprego; logo, a coorte que ingressou em 2011 potencialmente estaria 
no mercado de trabalho com um nível superior em 2016. Dado que a 
RAIS identificada mais recente que estava disponível no momento da 
tabulação era a de 2018, a coorte de 2011 foi rastreada em 2016, 2017 e 
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2018; a coorte de 2010 em 2015, 2016, 2017 e 2018; e a coorte de 2005 em 
2010, 2011,..., 2017 e 2018.

Tabela 4 – Observações nos grupos de tratamento e de controle por 
coorte de ingresso no ProUni e presença na RAIS pós ano esperado para 

a diplomação.

Coorte

Tratamento (Diplomados) Controle (Evadidos)

Não encontrados 
na RAIS

Encontrados na RAIS
Não encontrados 

na RAIS
Encontrados na RAIS

2005
1.685 9.340 182 739

15,3% 84,7% 19.8% 80.2%

2006
3.911 28.444 565 2.041

12,1% 87,9% 21,7% 78,3%

2007
3.607 22.063 1.141 2.505

14,1% 85,9% 31,3% 68,7%

2008
4.143 24.896 1.665 3.926

14,3% 85,7% 29,8% 70,2%

2009
7.122 45.160 2.439 8.918

13,6% 86,4% 21,5% 78,5%

2010
11.476 57.245 3.405 10.975

16,7% 83,3% 23,7% 76,3%

2011
15.040 57.785 4.352 12.040

20,7% 79,3% 26,5% 73,5%

Total
46.984 244.933 13.749 41.144

16,1% 83,9% 25,0% 75,0%

Fonte dos dados: MEC e RAIS. Elaboração própria.

A Tabela 4 apresenta o número de observações nos grupos de 
tratamento e de controle por coorte de ingresso no ProUni e presença 
na RAIS, entre o ano posterior ao esperado para a diplomação e 2018. Em 
todas as coortes o percentual de encontrados na RAIS é maior entre os 
diplomamos (tratamento) do que entre os evadidos (controle). No total, 
83,9% dos tratados apresentaram registro formal de emprego, frente a 
75,0% no caso dos controles – uma diferença de 8,9 pontos percentuais 
(p.p.). Portanto, nota-se maior empregabilidade entre os diplomados.

A partir da RAIS, definiu-se: wia como a remuneração média mensal 
do indivíduo i no ano , em salários-mínimos (SM), nos termos do dicio-
nário de microdados; e wi como a média de wia nos anos em que o indi-
víduo  é observado. Portanto,  wi se configura como um indicador do 
salário médio mensal do indivíduo i no mercado de trabalho formal 
no período após a diplomação (no caso do tratamento) ou a potencial 
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diplomação (no caso do controle). Assim, no passo final da tabulação se 
fez um arranjo transversal dos dados por coorte.

Figura 2 – Histograma alisado do indicador de salário mensal em SM () 
e intervalos de confiança (95%) das médias do salário por coorte, entre 

grupos de tratamento e controle
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Fonte dos dados: MEC e RAIS. Elaboração própria.

 

A Figura 2(a) apresenta um histograma alisado (i.e., densidade 
kernel) de wi , entre tratados e controles, onde se observa que as maiores 
frequências se concentram próximas de 2 SM/mês (R$ 2.090, conside-
rando o SM de R$ 1.045 em de 2020), e que a cauda da densidade é mais 
longa entre os tratados, ilustrando que sua média salarial é maior que 
a média entre os controles (de fato, a primeira é 3,5 e a segunda é 2,6). 
Já a Figura 2(b) apresenta esses números por coorte, ilustrando que, 
nos anos imediatamente seguintes à diplomação, os tratados tendem a 
ganhar algo entre 0,5 e 1,5 SM/mês a mais que os controles em todas as 
coortes – R$ 523 e R$ 1.568, respectivamente, em valores de 2020.
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Tabela 5 – Salário médio (w em SM mensais) por cursos selecionados, entre grupos 
de tratamento (d = 1) e controle (d = 0), e estimativa prévia do valor potencialmente 

criado pelo programa (B)

Curso

 médio Diferença

(c) = (a)-(b)

Diplomados

(d)

Prévia de 

(c) × (d)
d = 1 d = 0

(a) (b)

Administração 3,31 2,55 0,76 60.629 46.078

Direito 3,62 3,09 0,53 37.000 19.610

Ciências Contábeis 3,58 2,59 0,99 15.919 15.760

Enfermagem 4,13 2,94 1,19 13.197 15.704

Sistemas de Informação 4,49 2,83 1,66 6.739 11.187

Farmácia 4,93 3,59 1,34 6.445 8.636

Medicina 9,76 7,84 1,92 3.564 6.843

Engenharia Civil 4,34 3,09 1,25 4.579 5.724

Ciência da Computação 4,35 3,09 1,26 4.048 5.100

Comunicação Social 3,11 2,34 0,77 5.623 4.330

Engenharia Elétrica 5,56 4,04 1,52 2.808 4.268

Engenharia de Produção 4,53 3,46 1,07 3.934 4.209

Engenharia Mecânica 5,22 3,54 1,68 2.477 4.161

Psicologia 2,75 2,36 0,39 9.899 3.861

Nutrição 2,83 2,01 0,82 4.389 3.599

Economia 4,67 2,90 1,77 1.962 3.473

Arquitetura e Urbanismo 2,78 2,05 0,73 3.756 2.742

Química 3,96 2,47 1,49 1.747 2.603

Comércio Exterior 4,17 2,83 1,34 1.243 1.666

Engenharia de Computação 4,81 3,18 1,63 980 1.597

Marketing 3,10 2,42 0,68 2.330 1.584

Fisioterapia 2,39 2,18 0,21 7.052 1.481

Biologia 2,66 2,37 0,29 4.710 1.366

Agronomia 3,88 2,68 1,20 1.127 1.352

Engenharia de Automação 4,69 3,75 0,94 1.414 1.329

Matemática 3,60 2,90 0,70 1.885 1.320

Engenharia Ambiental 3,43 2,73 0,70 1.659 1.161

Biomedicina 2,99 2,48 0,51 2.218 1.131

Análise de Sistemas 3,86 3,16 0,70 1.536 1.075

Medicina Veterinária 2,68 2,17 0,51 2.038 1.039

Fonte: MEC e RAIS. Elaboração própria.

 

A Tabela 5 mostra os salários médios entre cursos selecionados, 
separando nas colunas (a) e (b) os grupos de comparação. A coluna 
(c) apresenta a diferença de salários, (a)-(b), tal que os cursos em que 
essa diferença não se mostrou estatisticamente diferente de zero não 



268Avaliação de impacto • 1º Prêmio Nacional de Educação 

Uma avaliação econômica do Prouni contrastando seu impacto na 
massa salarial dos egressos com o gasto tributário do programa

foram listados – é o caso de Pedagogia, por exemplo. Nota-se que em 
Administração as médias dos tratados e dos controles são de 3,31 e 2,55 
SM/mês, respectivamente; e que a diferença foi de 0,76 (ou R$ 794 em 
valores de 2020). Já em Medicina as médias dos tratados e dos controles 
são de 9,76 e 7,84 SM/mês, respectivamente; cuja diferença foi de 1,92 
(ou R$ 2.006 em valores de 2020).

Há pelo menos dois pontos para se registrar em relação aos 
números acima. Primeiro, que esse exercício indica que o programa tem 
impacto diferente entre os cursos. Segundo, que a média salarial dos 
evadidos em certos cursos é maior que a média salarial dos formados 
em outros cursos – o exemplo disso está nos casos de Medicina (7,84) 
vis-à-vis Administração (3,31). Imagina-se que isso decorra de variá-
veis não observadas (e.g., habilidade), no sentido de que na média um 
egresso de Medicina possa ter mais dessas características que um de 
Administração. Mas independente de isso ser ou não verdade, nota-se 
que é fundamental na estimação da equação (2) que se controle pelo 
curso que o indivíduo fez. 

 A coluna (d) mostra o número de diplomados (tratados) obser-
vados por curso na base de dados. Assim, lembrando que o montante  B 
= Σi (w1i  -  w0i )  representa um valor potencialmente criado pelo programa, 
em que w1i e w0i representam salários factuais e contrafactuais dos diplo-
mados, a coluna (e) apresenta uma estimativa prévia de B através do 
produto entre as colunas (c) e (d). A premissa desse exercício é que (c) 
= (a)-(b) seria um indicador inicial para w1i - w0i, o que não é necessaria-
mente verdade, por conta das várias fontes de viés descritas na seção 
anterior, mas serve para dar uma noção prévia do impacto do ProUni na 
massa salarial dos egressos.

Nos termos acima, o curso de Administração geraria maior bene-
fício social, num montante  perto de 46 mil SM ao mês, pelos parâme-
tros da ilustração – algo como R$ 577 milhões ao ano, em valores de 
2020. Complementarmente, o exercício indica que cursos como Medi-
cina geram benefícios individuais relativamente maiores (1,92 SM/mês), 
mas da perspectiva coletiva geram benefícios relativamente menores 
(6,8 mil SM/mês), porque Medicina possui um número muito menor de 
bolsas que, por exemplo, Administração.
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Quanto a outras covariadas  dos salários, cabe registrar que a idade 
média nos grupos de tratamento e controle é de 23,5 e 25,5 anos, respecti-
vamente – essa diferença é estatisticamente diferente de zero, e mostra 
que os evadidos (controles) tendem a ser mais velhos. Os homens 
representam 58,5% das observações, e ganham na média 20,6% a mais 
que as mulheres, independente de pertencerem ao grupo de trata-
mento ou de controle. O número de bolsistas portadores de deficiência 
é menor que 0,2%; cerca de 3/4 das bolsas são de valor integral; perto 
de 2/3 dos beneficiários estudaram no turno da noite; cerca de metade 
dos bolsistas estudaram em universidades, mais do que em faculdades; 
e 1/10 dos cursos são em EaD. Embora a base de dados disponha de 
algumas outras variáveis explicativas para potencialmente se aplicar na 
equação (2), foram essas as que recorrentemente se mostraram esta-
tisticamente significantes nos exercícios econométricos a serem discu-
tidos adiante.

Resultados estimados

A Tabela 6 apresenta os parâmetros estimados para a equação (2) 
e as regressões auxiliares. As covariada xli são: dummies para coortes, 
cursos e UF do indivíduo (propositadamente omitidas para poupar 
espaço); indicador de tratamento/controle d (ou d  ̂ quando d é instru-
mentalizado em um primeiro estágio); idade da pessoa e seu quadrado, 
como proxy da experiência não observada; dummies (=1) para homem, 
recebimento de bolsa integral, curso feito em EaD, curso presencial feito 
no turno da noite, curso feito em uma IES classificada como universi-
dade (vis-à-vis uma faculdade ou instituição assemelhada) e registro de 
deficiência física; dummies para as notas do IGC (iguais a 2, 3, 4 ou 5); 
idade da IES; e IMR no caso de Heckit.
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Tabela 6 – Resultados dos parâmetros estimados para a equação (2) e as regres-
sões auxiliares.

Covariada \ 
Variável de-
p e n d e n t e 
[e procedi-
mento]

ln w d ln w emp ln w ln w ln w ln w ln w ln w

[usando toda a base de dados] [usando só as observações pareadas]

(i) OLS
(ii) 2SLS 1º 

estágio

(iii) 2SLS 
2º está-

gio

(iv) Probit 
p/ esti-

mar IMR

(v) He-
ckit c/d 

(vi) He-
ckit c/d 

(vii) OLS
(viii) 2SLS 
2º estágio

(ix) Heckit 
c/ d 

(x) He-
ckit c/ d 

 d ou d ̂ 0,279*** 0,741*** 0,278*** 0,718*** 0,294*** 0,729*** 0,225*** 0,721***

 (0,012) (0,183) (0,011) (0,181) (0,017) (0,013) (0,013) (0,016)

Idade 0,067*** -0,034*** 0,084*** 0,004*** 0,069*** 0,085*** 0,087*** 0,095*** 0,091*** 0,098***

 (0,006) (0,003) (0,016) (0,001) (0,006) (0,015) (0,016) (0,019) (0,016) (0,015)

Idade2 -0,022*** 0,005 -0,024*** -0,040*** -0,043*** -0,045*** -0,027*** -0,028*** -0,053*** -0,052***

 (0,001) (0,004) (0,003) (0,002) (0,004) (0,004) (0,004) (0,003) (0,004) (0,003)

Homem 0,233*** -0,050*** 0,255*** 0,005 0,230*** 0,251*** 0,253*** 0,262*** 0,250*** 0,258***

 (0,007) (0,002) (0,016) (0,006) (0,007) (0,017) (0,018) (0,027) (0,019) (0,025)

Bolsa Inte-
gral

0,021 0,036*** 0,003 0,002 0,022 0,005 -0,001 0,002 0,001 0,002

 (0,012) (0,009) (0,012) (0,006) (0,012) (0,012) (0,012) (0,013) (0,014) (0,016)

EaD -0,076* -0,115** -0,033 0,049 -0,045 -0,004 -0,004* -0,004 -0,003 -0,004

 (0,035) (0,041) (0,025) (0,041) (0,038) (0,023) (0,001) (0,024) (0,023) (0,022)

Noturno 0,022** 0,004 0,020** 0,166*** 0,095*** 0,096*** 0,026*** 0,024*** 0,017*** 0,011***

 (0,008) (0,004) (0,006) (0,007) (0,017) (0,017) (0,014) (0,013) (0,014) (0,014)

Universida-
de

0,046** -0,001 0,040 0,016** 0,052** 0,046* 0,033 0,024 0,041 0,029

 (0,016) (0,010) (0,021) (0,006) (0,017) (0,021) (0,021) (0,022) (0,021) (0,022)

Deficiência -0,013 0,001 -0,013 -0,187*** -0,098** -0,103** -0,044 -0,038 -0,153** -0,143**

 (0,031) (0,015) (0,031) (0,049) (0,034) (0,031) (0,041) (0,037) (0,044) (0,045)

IGC 2 0,051***

 (0,014)

IGC 3 0,191***

 (0,013)

IGC 4 0,207***

 (0,020)

IGC 5 0,219**

 (0,041)

Idade da 
IES 

0,010***

 (0,001)

IMR 1,151*** 1,212*** 1,476*** 1,399***

 (0,224) (0,263) (0,287) (0,290)

(constantes e dummies para coortes, cursos e UF foram acrescentadas, mas propositadamente omitidas aqui)

R2 (♦Pseu-
do-R2)

0,121 0,047 0,111 0,073♦ 0,122 0,112 0,113 0,086 0,114 0,087

Desvio padrão robusto entre parênteses; *** p < 0,01 , ** p < 0,05 e * p < 0,10 .
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Na coluna (i) estão os resultados de OLS usando todas as observa-
ções disponíveis, onde a estimativa do ATT do programa é γ ̂=0,279. Uma 
vez que a variável dependente é o logaritmo natural do salário e que d 
é uma dummy, esse valor representa uma semi-elasticidade, então, na 
média (controlada pelas covariadas, ceteris paribus) a interpretação é 
que um diplomado ganha 27,9% a mais que um não diplomado. 

O sinal dos parâmetros associados com a idade é coerente com o 
que é esperado em uma equação Minceriana: o salário aumenta com o 
acúmulo de experiência até certa idade, e depois se reduz. Quanto aos 
parâmetros das outras covariadas, nota-se que, na média (controlada 
pelas covariadas, ceteris paribus): homens ganham 23,3% a mais; quem 
cursou EaD ganha 7,6% a menos; e quem frequentou o turno da noite 
e estudou em uma universidade ganha 2,2% e 4,6% a mais, respectiva-
mente. Por fim, nessa regressão o R2 foi de 0,121.

Na coluna (ii) estão os resultados de primeiro estágio do 2SLS, 
regredindo  com as covariadas do OLS mais as dummies para os níveis 
do IGC e a idade da IES. Assim, nota-se que homens, pessoas mais velhas 
e quem está em EaD apresentam menores chances de diplomação; e 
quem recebe bolsa integral tem maiores chances. Além disso, níveis 
mais altos de qualidade e mais idade da IES se mostram associados 
com maiores chances de diplomação, o que depõe em favor de seu 
uso como instrumentos – muito embora, evidentemente não se possa 
avaliar a ausência de correlação dessas variáveis com a habilidade não 
observada.

A partir desse primeiro estágio, define-se d ̂ como a projeção linear 
de d nos instrumentos e demais covariadas. Portanto, d ̂ é interpretável 
como “probabilidade linear de diplomação”. Nesses termos, a coluna (iii) 
apresenta os resultados de segundo estágio do 2SLS, em que d é subs-
tituído por d ̂ no lado direito da igualdade da equação (2). Consequen-
temente, γ ̂=0,741  significa que um aumento de um p.p. em  aumenta 
o salário em 0,741%. Logo, a diplomação significa o descolamento de d ̂   
em 100 p.p., e o aumento de 74,1% no salário esperado, sugerindo que o 
resultado de OLS para o ATT pode estar subestimado. Os demais parâ-
metros dessa regressão são muito parecidos com os do OLS.

Na coluna (iii) se defini uma dummy  para quem está empregado 
(i.e., tem  observado), sendo variável dependente em um Probit regre-
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dido nas covariadas do OLS, a fim de estimar a IMR a ser aplicada no 
Heckit – seguindo o procedimento detalhado em Mullahy (1998) ou 
Wooldridge (2010, p. 563-564). Nota-se então que a chance de estar 
empregado aumenta até certa idade, e depois se reduz; e que é mais 
(menos) provável observar alguém empregado se esta pessoa estudou 
a noite (tem uma deficiência). Assim, as colunas (iv) e (v) apresentam 
os resultados para o Heckit usando d  e d  ̂ , respectivamente, onde se 
observam essencialmente os mesmos resultados de OLS e 2SLS.

Por fim, as colunas (vii), (viii), (ix) e (x) apresentam os resultados 
estimados seguindo os mesmos procedimentos descritos acima, mas 
usando apenas as observações pareadas por PSM. O protocolo de pare-
amento seguiu os passos descritos em Gertler et al. (2018): estima-se 
um Probit sendo d a variável dependente, usando as covariadas do OLS; 
computam-se os escores de propensão; define-se um suporte comum 
e selecionam-se unidades de tratamento/controle semelhantes em 
escore de propensão, usando o critério do vizinho mais próximo; faz-se 
um teste de balanceamento para avaliar a qualidade do pareamento; 
então descartam-se unidades não pareadas. Ao cabo, se observam 
essencialmente os mesmos resultados estimados com as outras espe-
cificações.

Dada essa conclusão, repete-se a estimação do OLS usando todas 
as unidades de observação restritas por curso, em que o ATT aferido 
[entre colchetes] pode ser apresentado do maior ao menor nos seguintes 
termos: Farmácia [0,50]; Medicina [0,49]; Sistemas de Informação [0,44]; 
Enfermagem [0,43]; Engenharia Civil [0,41]; Engenharia Mecânica 
[0,39]; Economia [0,39]; Ciências da Computação [0,37]; Nutrição [0,36]; 
Engenharia de Produção [0,35]; Ciências Contábeis [0,33]; Engenharia 
Elétrica [0,31]; Administração [0,27]; Comunicação Social [0,26]; Arquite-
tura [0,25]; Marketing [0,25]; Direito [0,19]; Psicologia [0,19]; Biologia [0,19]; 
e Fisioterapia [0,10]. Nos demais cursos o ATT estimado foi de menos de 
0,10 ou estatisticamente zero.

Impacto econômico 

Com base no discutido até aqui, retoma-se a ideia do VPLsocial 
expressa na fórmula (1), e se considera γ = 0,2. Esse ATT apreciado é a 
estimativa de OLS arredondada para baixo, a despeito dos números de 
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2SLS sugerirem que isso representa um valor subestimado. Portanto, 
parte-se de uma hipótese conservadora.

Como r = exp(γ) - 1 , ocorre B ≅ (r/(1+r)) × Σiw1i = 18% × Σi w1i , onde Σiw1i 
é a massa salarial dos diplomados. Ou seja, estima-se que 18% dessa 
massa é causado pelo ProUni, e 82% existiriam mesmo na ausência do 
programa. Portanto, B representa o benefício coletivo da política, na 
medida em que é dinheiro criado através do mecanismo das bolsas, 
para ser consumido, investido, tributado etc. 

Como visto anteriormente, o salário médio dos diplomados nos 
primeiros anos pós-formação é de 3,5 SM/mês. Então, para n formados, 
ocorre Σiw1i / n = 3,5 × R$ 1.045 × 13,3 = R$ 48,6 mil/ano , considerando o SM 
de 2020 (R$ 1.045) e 13,3 salários anuais (i.e., doze meses mais o décimo 
terceiro e o adicional de férias). Consequentemente, B = n × R$ 8,8 mil/ano.

Sabe-se também que gasto tributário anual para se gerar uma 
bolsa é de cerca de R$ 6 mil, em valores de 2020. Mas uma bolsa é 
potencialmente ocupada por mais de um beneficiário, já que existe 
algo como 30% de casos de evasão ou de desligamento do programa 
(por falta de frequência e/ou excesso de reprovações). Portanto, é mais 
realista considerar G = n × 1,3 × R$ 6 mil/ano = n × R$ 7,8 mil/ano. Pela mesma 
razão, também é mais razoável se considerar que uma bolsa precisa de 
cinco anos para gerar uma diplomação, implicando em T0 = 4, embora a 
formação representativa seja de quatro anos.

Para dar fechamento ao fluxo de caixa social, como representado 
na Figura 3, falta definir o tempo pelo qual um egresso representativo 
consegue manter o benefício. Então, lembra-se que um bolsista inicia 
o curso em torno de 25 anos de idade. Portanto, é realista considerar 
que sua eventual diplomação será perto de 30 anos de idade. Tendo 
em conta que, atualmente, a idade mínima para a aposentadoria é de 
57 anos, para mulheres, e de 62 anos, para os homens, considera-se que 
um diplomado tralhará de forma representativa até pelo menos os 60 
anos de idade. Consequentemente, é razoável considerar que o bene-
fício seria mantido por algo como 30 anos, o que implica em T1 = 34. 
Então, tem-se que:
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Figura 3 – Diagrama do fluxo de caixa social do programa usando os resultados estimados.

A partir de (3), VPLsocial=0 implica em uma TIR tal que τ = 16%. Grosso 
modo, isso significa que se o governo possui uma alternativa de política 
que gere impactos socioeconômicos de retorno maior que 16% ao ano, 
e não se dispõe de recursos extras, faz-se razoável considerar a possibili-
dade de uma diminuição do ProUni em favor dessa alternativa.

Para calcular o VPLsocial em si, e um payback, é necessário estipular 
uma taxa de referência τ. Nesse sentido, considera-se τ = 5%, sendo 
equivalente a taxa Selic atual. A ideia é que, ao invés de gerar gasto 
tributário e criar bolsas, seria possível executar a cobrança fiscal das 
IES e depositar esse valor em fundo remunerado pela Selic. Assim, em 
alternativa ao mecanismo de geração de bolsas, o governo poderia 
simplesmente distribuir esses recursos aos indivíduos do público-alvo 
ao longo do tempo. Portanto, o VPLsocial representaria o quanto se ganha 
com a existência do ProUni vis-à-vis essa alternativa, mantidas as outras 
premissas constantes. 

Com essa configuração, computa-se VPLsocial = n x R$ 76 mil e um 
payback de 10 anos; e, como o programa já gerou n > 500 mil diplo-
mados, conclui-se que esse investimento já gerou mais de R$ 38 bilhões 
desde 2005. Não obstante, é claro que os valores mudam em diferentes 
cenários, mas com base em tudo o que foi discutido até aqui, esses 
valores se mostram bem aderentes na realidade.
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Tabela 7 – Resultados do contraste do gasto tributário com o impacto na 
massa salarial dos bolsistas egressos por curso selecionado.

Curso TIR Payback

Farmácia 0,50 0,39 4,93 25,45 39,25 204,40 6,43

Medicina 0,49 0,39 9,76 49,67 56,13 424,46 5,28

Sist. Info. 0,44 0,35 4,49 20,94 34,99 163,49 6,25

Enfermagem 0,43 0,35 4,13 19,02 32,98 145,99 6,94

Eng. Civil 0,41 0,33 4,34 19,08 33,05 146,54 6,93

Eng. Mecânica 0,39 0,32 5,22 22,35 36,37 176,22 6,64

Economia 0,39 0,32 4,67 19,78 33,79 152,93 6,86

Computação 0,37 0,31 4,35 17,56 31,38 132,74 7,89

Nutrição 0,36 0,31 2,83 11,40 23,49 76,76 7,63

Eng. Produção 0,35 0,30 4,53 17,70 31,54 134,02 7,91

C. Contábeis 0,33 0,28 3,58 13,21 26,04 93,27 7,86

Eng. Elétrica 0,31 0,27 5,56 19,72 33,73 152,41 6,87

Administração 0,27 0,24 3,31 10,27 21,78 66,53 8,78

Comunicação 0,26 0,23 3,11 9,37 20,33 58,31 9,81

Marketing 0,25 0,22 3,10 8,99 19,69 54,86 9,60

Arquitetura 0,25 0,22 2,78 8,09 18,13 46,70 9,96

Direito 0,19 0,17 3,61 8,25 18,41 48,12 9,85

Psicologia 0,19 0,17 2,75 6,13 14,31 28,91 11,69

Biologia 0,19 0,17 2,66 6,05 14,13 28,15 9,61

Fisioterapia 0,10 0,10 2,39 3,12 6,55 1,52 23,92

Também já evidenciou que o ATT pode mudar consideravelmente 
entre as diferentes formações. Nesse sentido, a Tabela 7 apresenta os 
resultados da análise econômica para os cursos em que ocorre  > 0,1 
, computando-se os componentes do VPLsocial seguindo as premissas 
anteriores. Nas primeiras colunas recuperam-se as estimativas descritas 
anteriormente, e apresenta-se a fração da massa salarial que pode ser 
atribuída ao ProUni. Nota-se então que, por exemplo, esse número seria 
de 39 e de 10% em Farmácia e Fisioterapia, respectivamente.

A coluna seguinte aponta o salário médio observado entre os 
formados pelo respectivo curso, Σi w1i /n, em SM mensais. Nota-se então 
que uma pessoa formada em Medicina ganha praticamente o dobro 
de quem é formado em Farmácia, Sistemas de Informação ou Enfer-
magem; e cerca de quatro vezes mais de quem é Formado em Fisiote-
rapia, Biologia ou Psicologia.
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Conectando os valores anteriores em conformidade com o que foi 
descrito acima, a próxima coluna mostra a estimativa do benefício social 
médio do investimento no programa de bolsas, B/n , em SM mensais. 
Claramente um diplomado em Medicina apresenta um valor prati-
camente igual ao dobro (ou mais) de quem é formado em Farmácia, 
Sistemas de Informação ou Enfermagem; por consequência direta dos 
salários relativamente maiores. O que se reflete em maiores TIR e VPL 
médios, e menores payback.

Os achados da Tabela 7 permitem avaliar a política de concessão de 
bolsas do Prouni a partir de alguns pontos. Primeiramente, a despeito 
das IES contemplarem os beneficiários com uma variedade de cursos 
disponíveis, somente uma parcela deles apresenta verdadeiramente um 
grande impacto em termos de viabilidade econômica. Nesse sentido, 
a opção de cursos com baixo retorno social deveria ser repensada em 
benefício da adoção de bolsas para estudantes pobres em cursos com 
maior possibilidade de inclusão social. Por outro lado, o programa 
concentrou, como um todo, a maioria das bolsas em cursos listados na 
Tabela 7, indicando que, em linhas gerais, o programa proveu acesso e 
democratização do ensino com retorno econômico.

Cabe destacar que há uma considerável heterogeneidade na 
empregabilidade, remuneração e permanência no mercado formal 
de trabalho a depender da graduação escolhida pelos estudantes. A 
partir das informações da Tabela 7, é possível visualizar a existência 
de cursos que apresentam elevado impacto com baixo retorno social 
(notadamente Medicina) – uma vez que contemplaram uma quanti-
dade limitada de estudantes – ou a existência de cursos com menor 
impacto (Administração) que, por englobarem um grande contingente 
de beneficiários, gerou um impacto social agregado muito superior. 
Com a eventual possibilidade de se alocar as bolsas preferencialmente 
entre os cursos com maior retorno social, seria de grande importância 
acompanhar a distribuição das bolsas tendo em vista o trade-off entre 
a alocação que permite maiores retornos individuais e menor impacto 
social ou cursos que geram menor impacto individual e, devido ao 
grande contingente, um grande impacto social.
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Considerações finais

O Programa Universidade Para Todos foi instituído em 2005 e 
promove a concessão de bolsas em Instituições de Ensino Superior 
para estudantes de baixa renda com a contrapartida de isenção de 
impostos federais para as IES privadas. Até o ano de 2017, mais de 2 mil 
IES participaram do programa e ofertaram mais de 2 milhões de bolsas 
de estudos, parciais e integrais, a um custo fiscal aproximado de R$ 13 
bilhões. O programa foi responsável por ter gerado um total de R$ 38 
bilhões desde 2005, evidenciando, portanto, sua viabilidade econômica.

A despeito da sua relevância como política de acesso ao ensino 
superior, até o presente momento os estudos que avaliaram o impacto 
do Prouni no mercado formal de trabalho utilizaram questionários limi-
tados por IES ou Unidade da Federação. O presente artigo contribui 
ao realizar uma avaliação de impacto em escala nacional do Prouni 
no mercado formal de trabalho, considerando em especial a remune-
ração e empregabilidade dos seus egressos. Ademais, uma vez que 
o programa é financiado por gastos tributários, o artigo propõe uma 
avaliação de retorno econômico contrastando o benefício social gerado 
pelo programa – na forma do incremento de remuneração observado 
entre os beneficiários que concluíram os estudos com uma bolsa do 
programa frente aos beneficiários evadidos – contra os gastos tributá-
rios concedidos pelo Governo Federal anualmente.

Os resultados do presente artigo apontam para impactos positivos 
do Prouni como política pública no mercado de trabalho, por meio dos 
efeitos duradouros e positivos na carreira profissional dos seus egressos. 
A análise de resultados potenciais permite afirmar que a performance 
dos egressos do Prouni no mercado de trabalho seria pior – no sentido 
de baixa remuneração e ocupação – na ausência da política pública.

O impacto da escolha dos estudantes entre os cursos é heterogêneo, 
a julgar pelo payback de cada uma das graduações. Há cursos que 
apresentam um elevado impacto na vida dos estudantes e que geram, 
em função do reduzido número de bolsas, um impacto social mode-
rado; enquanto há categorias de cursos que, a despeito de gerarem um 
menor impacto individual, é efetivo ao gerar consideráveis impactos 
sociais através de um elevado número de bolsas ofertadas. E, ao mesmo 
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tempo, também existem opções de cursos que não são viáveis econo-
micamente, gerando pouco ou nenhum benefício para os estudantes 
no mercado de trabalho dos anos seguintes. Entende-se que o Inep e 
a Secretaria de Ensino Superior do MEC teriam papel fundamental em 
desenvolver ferramentas e regramentos que permitam para os benefi-
ciários a escolha de cursos que representem maiores possibilidades de 
ascensão social dos estudantes e superação da pobreza.

Em vista disso, há algumas limitações e desenvolvimentos futuros para 

a presente agenda de pesquisa. Primeiramente, cabe avaliar o matching no 
mercado de trabalho formal entre os egressos do Prouni, a fim de veri-
ficar se os trabalhadores estão ocupados em áreas correlatas às áreas 
de formação. Uma vez que consideramos nos grupos de tratamento 
e controle egressos e evadidos do Prouni, seria fundamental compre-
ender em que medida a habilidade do estudante afeta o seu desem-
penho no mercado de trabalho. Pesquisas futuras buscarão lidar com a 
habilidade ao avaliar o desempenho dos estudantes no Exame Nacional 
do Ensino Médio e no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes. 

Referências

ANDRIOLA, W. B; BARROZO-FILHO, J. L. Avaliação de políticas públicas 
para a educação superior: o caso do Programa Universidade Para Todos 
(ProUni). Revista da Avaliação da Educação Superior v. 25, p. 594-621, 
2020. Disponível em: https://doi.org/10.1590/S1414-40772020000300005.

BARBOSA, M. P.; PETTERINI, F. C.; FERREIRA, R. T. Expansion of Brazilian 
Federal Universities: is it possible to raise economic impacts? Revista 
de Administração Contemporânea, v. 24, p. 1-24, 2019. Disponível em: 
https://doi.org/10.1590/1982-7849rac2020190230.

BARBOSA-FILHO, F. H.; PESSOA, S. A. Educação e crescimento: o que 
a evidência empírica e teórica mostra?. Revista Economia, v. 11 n. 2, 
p. 265-303, 2010. Disponível em: http://www.anpec.org.br/revista/vol11/
vol11n2p265_303.pdf. 

BECKER, K. L.; MENDONÇA, M. J. Avaliação de impacto do ProUni sobre 
a performance acadêmica dos estudantes. Texto para Discussão Ipea 
2512, p. 1-38, 2019. Disponível em: https://www.ipea.gov.br/portal/images/
stories/PDFs/TDs/td_2512.pdf.



279Avaliação de impacto • 1º Prêmio Nacional de Educação 

Uma avaliação econômica do Prouni contrastando seu impacto na 
massa salarial dos egressos com o gasto tributário do programa

BRASIL. Relatório de Auditoria Operacional: Programa Universidade 
para Todos (ProUni) e Fundo de Financiamento ao Estudante do 
Ensino Superior (FIES). Tribunal de Contas da União, 2009. Disponível 
em: http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/portal/TCU/comunidades/
programas_governo/auditorias 

BRASIL. Relatório de Avaliação da Execução de Programas de Governo 
Nº 35: ProUni. Controladoria Geral da União, 2015. Disponível em: https://
eaud.cgu.gov.br/relatorios/. 

CORBUCCI, P. R. Desafios da educação superior e desenvolvimento no 
Brasil. Texto para Discussão Ipea 1287, p. 1-35, 2007. Disponível em: 
https://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/TDs/td_1287.pdf.

CORBUCCI, P. R. Evolução do acesso de jovens à educação superior no 
Brasil. Texto para Discussão Ipea 1950, p. 1-40, 2014. Disponível em: 
https://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/TDs/td_1950.pdf.

CORBUCCI, P. R; KUBOTA, L. C.; MEIRA, A. P. B. Reconfiguração ç 
Brasil: nova fase da mercantilização do ensino. Texto para Discussão 
Ipea 2256, p. 1-42, 2016. Disponível em: https://www.ipea.gov.br/portal/
images/stories/PDFs/TDs/td_2256.pdf.

DAROLIA, R. Working (and studying) day and night: heterogeneous 
effects of working on the academic performance of full-time and part-
time students. Economics of Education Review, v. 38, p. 38-50, 2014. 
Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.econedurev.2013.10.004.

DE NEGRI, J. A.; CASTRO, P. F. D.; SOUZA, N. R. D.; ARBCACHE, J. S. 
Mercado formal de trabalho: comparação entre os microdados da RAIS 
e da PNAD. Texto para Discussão Ipea 840, p. 1-29, 2001. Disponível em: 
http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/2155/1/TD_840.pdf.

DURHAM, E. Educação superior, pública e privada (1808-2000). In: 
BROCK, C.; SCHWARTZMAN, S. (Orgs.). Os desafios da educação no 
Brasil. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2005. p. 197-240. Disponível em: 
http://www.schwartzman.org.br/simon/desafios/7superior.pdf.

DYNARSKI, S. Does aid matter? Measuring the effect of student aid on 
college attendance and completion. American Economic Review 93, n. 
1, p. 279-288, 2003. Disponível em: https://www.jstor.org/stable/3132174.



280Avaliação de impacto • 1º Prêmio Nacional de Educação 

Uma avaliação econômica do Prouni contrastando seu impacto na 
massa salarial dos egressos com o gasto tributário do programa

DYNARSKI, S. Hope for Whom? Financial Aid for the Middle Class and Its 
Impact on College Attendance. National Tax Journal 53, n. 3, p. 629-662, 
2000. Disponível em: https://www.journals.uchicago.edu/doi/10.17310/
ntj.2000.3S.02.

FAVERI, D. B.; PETTERINI, F. C.; BARBOSA, M. P. Uma avaliação de impacto 
da política de expansão dos IFs nas economias dos municípios brasi-
leiros. Planejamento e políticas públicas 50, p. 125-147, 2018. Disponível 
em: https://www.ipea.gov.br/ppp/index.php/PPP/article/view/742/464.

GERTLER, P. J. et al. Impact evaluation in practice. The World Bank, 
2016. Disponível em: https://www.worldbank.org/en/programs/sief-trus-
t-fund/publication/impact-evaluation-in-practice.

HAAS, C. M.; PARDO, R. D. S. Programa Universidade para Todos (ProUni): 
efeitos financeiros em uma instituição de educação superior privada. 
Revista da Avaliação da Educação Superior, Campinas, v. 22, p. 718-740, 
2017. Disponível em: https://doi.org/10.1590/S1414-40772017000300008.

HECKMAN, J. J.; LOCHNER, L. J.; TODD, P. E. Earnings functions, rates of 
return and treatment effects: The Mincer equation and beyond. Hand-
book of the Economics of Education 1, p. 307-458, 2006. Disponível 
em: https://doi.org/10.1016/S1574-0692(06)01007-5.

KATOVICH, E. S.; MAIA, A. G. A relação entre produtividade de trabalho 
e salário no Brasil: uma análise setorial. Nova Economia 28, n. 1, p. 7-38, 
2018. Disponível em: https://doi.org/10.1590/0103-6351/3943.

LÉPINE, A. Financial aid and student performance in college: evidence 
from Brazil. Brazilian Review of Econometrics 38, n. 2, p 221-261, 2018. 
Disponível em: https://doi.org/10.12660/bre.v38n22018.75505.

MINCER, Jacob. Economic development, growth of human capital, and 
the dynamics of the wage structure. Journal of Economic Growth 1, 
n. 1, p. 29-48, 1996. Disponível em: https://link.springer.com/content/
pdf/10.1007/BF00163341.pdf.

MINCER, Jacob. The distribution of labor incomes: a survey with special 
reference to the human capital approach. Journal of economic 
literature 8, n. 1, p. 1-26, 1970. Disponível em: https://www.jstor.org/
stable/2720384.



281Avaliação de impacto • 1º Prêmio Nacional de Educação 

Uma avaliação econômica do Prouni contrastando seu impacto na 
massa salarial dos egressos com o gasto tributário do programa

MULLAHY, J. Much ado about two: reconsidering retransformation 
and the two-part model in health econometrics. Journal of health 
economics 17, n. 3, p. 247-281, 1998. Disponível em: https://doi.org/10.1016/
S0167-6296(98)00030-7.

SARAIVA, L. A. S. et al. A efetividade de programas sociais de acesso 
à educação superior: o caso do ProUni. Revista de Administração 
Pública 45, p. 941-964, 2011. Disponível em: https://doi.org/10.1590/S0034-
76122011000400003.

STINEBRICKNER, R.; STINEBRICKNER, T. R. Working during school and 
academic performance. Journal of Labor Economics 21, n. 2, p. 473-491, 
2003. Disponível em: https://doi.org/10.1086/345565.

TABER, Christopher R. The rising college premium in the eighties: Return 
to college or return to unobserved ability? The Review of Economic 
Studies 68, n. 3, p. 665-691, 2001. Disponível em: https://www.jstor.org/
stable/2695901.

TACHIBANA, T. Y.; MENEZES-FILHO, N. A.; KOMATSU, B. K. Ensino supe-
rior no Brasil. Policy Paper INSPER 4, p. 1-53, 2015. Disponível em: https://
www.insper.edu.br/wp-content/uploads/2018/09/Ensino-superior-no-
-Brasil.pdf.

WOOLDRIDGE, J. M. Econometric analysis of cross section and panel 
data. MIT press, 2010. Disponível em: https://mitpress.mit.edu/books/
econometric-analysis-cross-section-and-panel-data-second-edition.



2821º Prêmio Nacional de Educação 

Considerações finais

Considerações finais

É possível observar neste livro digital que os objetivos iniciais 
propostos para o Prêmio foram alcançados com sucesso. Isso porque 
o projeto proporcionou a realização de estudos e pesquisas sobre polí-
ticas públicas educacionais, em particular sobre os programas finan-
ciados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), 
de modo a subsidiar a atuação da autarquia no aperfeiçoamento de sua 
gestão. 

Depreende-se das contribuições obtidas nos artigos selecionados 
que é possível tratar dados com modernas ferramentas e técnicas de 
consolidação, formatação e criação de bancos de dados inteligentes. 
Estes têm a capacidade de produzir informações gerencialmente úteis, 
a custos mais baixos em termos de produção e aprendizagem pelos 
gestores envolvidos nesse processo. Esses mecanismos tendem a faci-
litar o monitoramento e o acompanhamento de resultados por meio 
de indicadores mais facilmente mensuráveis e de rápida interpretação. 

Por fim, e como principal foco, é possível aperfeiçoar os modelos de 
identificação do impacto de políticas públicas específicas. Os estudos 
de casos presentes no último bloco de artigos fornecem exemplos 
esclarecedores de como isso pode ser efetuado.

Espera-se que este e-book seja fonte de consultas para novas 
pesquisas no âmbito acadêmico e forneça subsídios para o aperfeiço-
amento das práticas de gestão do FNDE. E que a sociedade brasileira 
possa colher os frutos desse trabalho. 
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