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Apresentação
Por ser uma das mais importantes iniciativas do governo federal para ampliar a oferta de
educação integral no Brasil, o programa Mais Educação foi foco de uma avaliação detalhada
das equipes da Fundação Itaú-Social e do Banco Mundial. O programa foi criado pelo Ministério
da Educação em 2007 para promover a expansão da educação integral no Brasil. Ele procura induzir
a extensão da jornada escolar e ampliar as oportunidades de aprendizagem para os estudantes de
Ensino Fundamental nas redes estaduais e municipais. Neste modelo, são realizadas diferentes
atividades que potencialmente estimulam o desenvolvimento integral, sendo elas extracurriculares ou
diretamente vinculadas ao currículo formal. O programa Mais Educação atende, prioritariamente,
escolas de baixo IDEB, situadas em capitais, regiões metropolitanas e grandes cidades em territórios
marcados por situações de vulnerabilidade social que demandam prioridade em políticas públicas e
educacionais.
No âmbito da parceria entre Fundação Itaú Social e Banco Mundial, estabelecida em 2014, foram
elaborados vários estudos relevantes para melhor entendimento da experiência brasileira no campo
da educação integral:
1. Estudo sobre o programa federal Mais Educação, definindo a sua governança e o seu
desenho. Elaborado em conjunto com o Ministério da Educação, esta nota usa formato
similar a vários estudos de caso feitos pelo Banco Mundial com experiências similares para a
América Latina e visa a disseminar o exemplo brasileiro na indução/expansão da educação
1
integral no país.
2. Estudo qualitativo que analisa a implementação do Mais Educação nos municípios de
Bonito (PE), Maracanaú (CE), Porto Alegre (RS) e São Bernardo do Campo (SP), bem
como nas redes estaduais do Distrito Federal e Goiás, analisando as boas práticas
dessas redes públicas no apoio para a implementação do programa federal nas escolas e na
sua articulação com suas próprias políticas municipais e estaduais.
3. Estudos de caso sobre iniciativas de educação integral próprias das redes de ensino
de Pernambuco, Piauí e Rio de Janeiro (cidade) locais onde o Banco Mundial tem tido por
meio de seus projetos de apoio financeiro e parcerias técnicas – acompanhamento mais
próximo.
4. Avaliação de Impacto do Programa Mais Educação sobre resultados educacionais dos
estudantes (Almeida et al, 2015). O estudo visa a entender se, durante a expansão inicial do
programa, entre 2007 e 2011, houve impacto significativo no desempenho escolar em
Português Matemática e na taxa de abandono escolar. A avaliação utiliza metodologia quase-
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Ver Holland et al (2014).
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experimental e explora os dados administrativos da expansão do programa bem como
informações do Censo Escolar e da Prova Brasil entre o referido período.

Os resultados dos estudos dessa parceria apontam que, além da importância inquestionável
do programa na educação brasileira e do seu sucesso como indutor de política pública, o Mais
Educação tem também espaço para contínuos aprimoramentos no seu desenho e na sua
implementação. As próprias boas práticas observadas no âmbito local podem e devem servir
de inspiração nesse sentido. Por um lado, a avaliação de impacto do programa indica que, na
primeira fase (até 2011), não são encontrados resultados de melhoria no desempenho médio dos
alunos na Prova Brasil, nem na taxa de abandono, quando comparamos escolas que tiveram o
programa com outras sem ele, mas com características similares. O desenho da avaliação de
impacto não procurou priorizar dimensões de desempenho acadêmico e evasão escolar em
detrimento dos demais aspectos que compõe a complexa gama de ganhos e aprendizagens
potenciais com a qual o programa Mais Educação dialoga. O recorte utilizado deve-se
exclusivamente à inexistência de informações quantitativas e sistemáticas acerca dos outros campos
de atuação do programa. Ainda que, parte significativa de seus objetivos não sejam refletidos,
necessariamente, em nota, as avaliações de políticas nacionais e internacionais similares mostram
que as aprendizagens das disciplinas podem ser influenciadas por atividades de diferentes naturezas
desenvolvidas no período integral, e esse desdobramento depende de tempo de amadurecimento e
articulação dos programas indutores.

Por outro lado, dados sobre sua expansão e os demais estudos mostram que o programa teve
enorme sucesso como política indutora da educação integral no Brasil, com velocidade de ampliação
da cobertura que possibilitou o país estar mais próximo do alcance da meta 6 do Plano Nacional de
Educação. Finalmente, os estudos qualitativos conduzidos no âmbito subnacional por esta parceria
de trabalho apontam exemplos de boas práticas de municípios e estados que oferecem apoio e
acompanhamento para as ações do programa, integrando-o às demais prioridades de sua rede de
ensino. Esses exemplos podem servir de inspiração para outras redes, assim como para futuras
áreas de aprimoramento do programa federal.
Os estudos qualitativos mostram que há significativa heterogeneidade na implementação do
modelo de educação integral dentro do Brasil; há também forte diversidade na implementação
do programa Mais Educação e melhorias na eficiência do gasto passam necessariamente pelo
seu refinamento. Como? As boas práticas dos municípios e estados estudados indicam que o
apoio técnico das secretarias para as escolas participantes, em áreas como seleção e
formação de monitores, planejamento e acompanhamento pedagógico das atividades,
integração curricular, mobilização das famílias e maior qualidade da infraestrutura podem fazer
muita diferença na qualidade da oferta das ações do programa e em seus resultados. São
dimensões estratégicas que podem ser foco de ajustes no programa, de forma a se oferecer mais
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apoio a municípios e estados, a fim de que aportem cada vez mais suporte técnico para a
implementação do programa no âmbito escolar. Podem servir de referência para assessoramento
técnico a municípios que gostariam de fazer o mesmo que as redes aqui estudadas, mas que não
tem condições internas ainda para tanto. Nesse sentido, o conjunto de matérias sobre o programa
Mais Educação produzidos por essa parceria entre Banco Mundial e Fundação Itaú Social,
juntamente ao processo de apropriação e de troca de informações com a equipe do Ministério da
Educação (MEC), responsável pelo programa, lançam uma luz importante sobre os principais
desafios e oportunidades para aprimorar a aplicação desse programa federal que tem conseguido
alavancar a oferta de educação integral no país.
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13

A Implementação do Mais Educação nas Redes Públicas
de Ensino Brasileiras:
da Teoria à Prática

1. Introdução
Os desafios da política educacional brasileira nos últimos anos vinculam-se, em grande parte, à
redução das desigualdades e a resultados de maior qualidade. Nesse panorama, questões
2

estratégicas estão previstas no atual Plano Nacional de Educação , como grandes diretrizes para
formulação e implementação das políticas educacionais para os próximos dez anos. A educação
integral já se tornou parte da agenda pública, traduzida em metas. Parte importante desse cenário é o
3

programa Mais Educação , que tem fomentado a educação integral nos estados e municípios
brasileiros, concretizando a ampliação de sua oferta.

Mas um programa federal como o Mais Educação, ao ser implementado em um país com a
diversidade do território brasileiro e de seus entes federados, precisa necessariamente de
adequações e contextualização para que, de fato, suas ações façam sentido e contribuam para a
política educacional local. Seu desenvolvimento, portanto, precisa levar em conta os desafios, as
iniciativas e os aprendizados de estados e municípios. Embora os recursos do programa sejam
repassados diretamente para a escola, esta se beneficia quando pode contar com o assessoramento
e a articulação de dentro da rede pública da qual pertence. Nesse sentido, as formas como algumas
redes municipais e estaduais têm somado seus esforços de educação integral com o Mais Educação
podem servir de inspiração para o aprimoramento da iniciativa federal.

Com o propósito de mapear aprendizados locais que subsidiem esforços de aprimoramento do Mais
Educação e novos esforços em prol da educação integral, é que foi pensada a presente pesquisa

2

O Plano Nacional de Educação (PNE) é uma lei ordinária que estabelece diretrizes, metas e estratégias de concretização no

campo da Educação até 2024: http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13005.htm. Acesso em
03/2015. A meta 6 do Plano Nacional da Educação prevê “oferecer Educação em tempo integral em, no mínimo, 50% das
escolas públicas, de forma a atender, pelo menos, 25% dos(as) alunos(as) da Educação Básica” até o ano de 2024 e, para
isso, propõe nove estratégias, dentre elas: promover, com o apoio da União, a oferta de Educação Básica pública em tempo
integral, por meio de atividades de acompanhamento pedagógico e multidisciplinares e fomentar a articulação da escola com
os diferentes espaços educativos, culturais e esportivos, com equipamentos públicos.
3

O Programa Mais Educação faz parte do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE).
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qualitativa. Seu foco foi na implementação do programa em seis sistemas educacionais: Bonito/PE,
Maracanaú/CE, Porto Alegre/RS e São Bernardo do Campo/SP, além do estado de Goiás e do
Distrito Federal. A escolha foi feita a fim de garantir um conjunto diverso de redes públicas que se
destacam em uma ou mais questões estratégicas da implementação do programa, que pode servir de
referência para outras redes e novas estratégias do próprio governo federal. Destacam-se as formas
como os sistemas estudados apoiam suas escolas, participantes do Mais Educação, em áreas como:


Seleção, formação inicial e continuada de monitores;



Articulação de proposta pedagógica que supera a lógica do turno vs. contraturno, ampliando
e integrando as oportunidades de aprendizagem;



Acompanhamento pedagógico nas escolas por técnicos da Secretaria;



Sensibilização/mobilização das famílias, comunidades e professores, para garantir apoio na
adesão e frequência dos estudantes nas atividades;



Apoio adicional para escolas rurais (infraestrutura, recrutamento e transporte de monitores).

Ao mesmo tempo, essas experiências mostram também que existem eixos estruturantes do Mais
Educação que merecem ser revistos e que escapam do poder de grande maioria das redes públicas,
sobretudo aquelas dos municípios menores e com menos recursos financeiros. Dentre elas,
destacam-se:


O regime de contratação e remuneração de monitores;



A capacidade efetiva de mobilização de todos os comitês locais e territoriais;



A contrapartida técnica esperada da Secretaria de Educação;



Monitoramento da participação/frequência nas atividades;



Financiamento e infraestrutura.

A pesquisa teve como principal fonte visitas técnicas e entrevistas feitas nas redes, momentos em
que as pesquisadoras estiveram em campo, com as equipes responsáveis pelo programa Mais
Educação nas Secretarias de Educação, bem como em visita técnica a uma escola, momento em que
foi possível estabelecer contato com a equipe escolar – gestores escolares, coordenadores
pedagógicos, professores comunitários, monitores – e observar atividades realizadas com os alunos.
No município de São Bernardo do Campo, a visita se estendeu para a ONG parceira da escola.
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Outras fontes de pesquisa foram materiais e documentos públicos, muitos deles fornecidos pelas
próprias Secretarias de Educação.

A seguir, apresentaremos: os pontos de destaque da implementação em cada rede na seção 2; o
papel indutor e questões estruturais do programa Mais Educação, na seção 3; e algumas
considerações gerais e recomendações na seção 4.

2. Pontos de destaque da implementação em cada rede:
soluções e desafios

2.1. Bonito/PE
Rede Municipal de Educação de Bonito – Pernambuco
População estimada em 2014: 38.122 habitantes
Dados da rede:


33 escolas de Ensino Fundamental, sendo 25 em regiões rurais;



5.582 matrículas no Ensino Fundamental



157 matrículas no Ensino Médio

Adesão ao Programa: 2010
Mais Educação na rede: 22 escolas
Destaques na implementação do programa: integração com as ações pedagógicas da escola, apoio no
recrutamento e seleção de monitores, transporte para monitores que atuam na área rural, apoio na garantia
de espaços, e atuação do Comitê Territorial do Programa Mais Educação.

No município de Bonito/PE a implementação do programa Mais Educação é marcada pela integração
das ações que acontecem na escola, tendo também sua inclusão nos Projetos PolíticoPedagógicos (PPP) como diferencial.

Essa direção aparece de forma contundente na fala de Maria Elza da Silva, Secretária de Educação
do município, quando faz a relação do efeito do Mais Educação no desempenho dos alunos a partir
de sua articulação com o currículo: “nós observamos que o programa Mais Educação, só tem um
efeito impactante no desempenho da escola, se de fato interagir com o currículo. Então temos a
obrigatoriedade de fazer essa relação que vai desde o Projeto Político-Pedagógico à interação com a
comunidade na qual a escola está inserida”.
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Assim, o papel da Secretaria vai desde a contratação dos monitores até a validação e o
acompanhamento dos planos de atividades nas escolas. Para isso, possui um cadastro das
pessoas que a procuram com o intuito de prestar serviço. E é a partir desses currículos que se faz a
seleção dos monitores, cuja decisão final é compartilhada com a escola.

Outro ponto importante é a complementação que a rede faz com recursos do município para
fazer o transporte dos monitores para algumas escolas rurais e com a locação de espaços
para o desenvolvimento das atividades, o que permite enfrentar desafios quando não há monitores na
comunidade e falta espaço físico na escola.

Ainda, todos os anos, no momento de revisão do PPP são realizadas reuniões de trabalho com a
equipe gestora da escola quando analisam também as ações do programa Mais Educação junto aos
professores do ensino regular:

A matriz curricular que está sendo trabalhada pelos professores é a mesma que está sendo
trabalhada pelos monitores do Mais Educação, aí há essa interação, essa relação, esse
encontro na escola de professores com monitores no programa Mais Educação.

Esse processo teve início em 2010 quando da adesão ao Programa, momento em que a rede
percebeu que os PPPs não previam a proposta do Mais Educação e decidiu incluí-la articulando-a ao
projeto pedagógico das escolas. Para isso, foi primordial a atuação da Secretaria de Educação na
articulação do programa com as outras ações da escola. A Secretaria decidiu realizar encontros
com os gestores escolares para tratar do planejamento das ações do Mais Educação nas
escolas, como pontua a Secretária:

A gente pede que todo o planejamento do programa Mais Educação seja discutido com a
equipe gestora, que por sua vez discute com os professores e volta fazendo as intervenções
devidas, para que o planejamento esteja alinhado, e ajude-os a monitorar e intervir.

Outra questão interessante na implementação do programa que visa favorecer essa integração é o
fato de que em algumas escolas o papel do professor comunitário, principalmente se as
atividades são feitas na própria unidade escolar, é cumulado pelo gestor escolar. Para a
Secretaria essa opção estimula o Mais Educação a ser incorporado na rotina das escolas e
valorizado para além das dificuldades iniciais da implementação.

Na visita à escola do município, isso pôde ser percebido, pois apesar da escola não ser muito grande
– um desafio para a maioria das escolas do município – os espaços físicos estavam organizados
tanto para as atividades do Mais Educação quanto para as atividades do currículo formal.
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Segundo a gestora da unidade escolar, com o tempo o Mais Educação foi sendo reconhecido pelos
alunos, pelos pais e pelos profissionais da escola. O principal ganho é poder oferecer atividades para
as quais antes as crianças e os adolescentes do município não tinham acesso:

Nessa questão de cultura, na nossa comunidade, na nossa cidade, no nosso país,
muitas vezes para a categoria de estudantes que nós temos, não era a prioridade,
não havia essa sensibilidade. Hoje o programa nos deu esse prazer de ofertar aos
nossos estudantes aquilo que nós não tivemos , que foi o direito àcultura, ao lazer, ao
esporte, o que rege a legislação. Até mesmo a gente pode ver no Estatuto da Criança
que isso tem que ser prioridade para o estudante.

Um ponto importante trazido pela gestora da escola e que se comunica diretamente com o objetivo do
Mais Educação é a oportunidade de acesso à cultura, ao lazer e esporte. Esse acesso, possível à
atual geração de estudantes, trata-se de grande e recente conquista social, uma vez que, como bem
pontua, “nós, professores e diretores, não pudemos ter essa vivência na nossa infância ou
juventude”. Isso demonstra a importância do avanço das políticas educacionais para a garantia do
direito à educação das crianças, adolescentes e jovens. O caráter equitativo da educação integral
passa também, portanto, pela ampliação de repertório sociocultural.

Outra questão que se destaca em Bonito é a atuação no Comitê Territorial, muito atuante e com
reuniões mensais. Com a coordenação da Fundação Joaquim Nabuco e a participação dos
municípios do estado de Pernambuco que possuem o Mais Educação e da Universidade Federal
Rural de Pernambuco, propicia-se a discussão e a instrução sobre a funcionalidade do programa,
questões administrativas e pedagógicas, filtradas a partir de ligações solicitando orientações
recebidas dos municípios.

18

2.2. Distrito Federal (DF)

Rede de Educação do Distrito Federal
População estimada em 2014: 2.852.372
Dados da rede:


638 escolas;



442 mil matrículas, sendo 284 mil no Ensino Fundamental.



25 mil matrículas em tempo integral.

Adesão ao Programa: 2008
Mais Educação na rede: 131 escolas
Destaques na implementação do programa: articulação do Mais Educação
com a política própria de educação integral da rede e diretrizes curriculares.

Os diferenciais da implementação do programa na rede do Distrito Federal são a articulação com a
política de educação integral própria. Para tanto, a construção das diretrizes curriculares que
contemplam a educação integral e seus elementos não são considerados de forma
compartimentalizada, ou seja, a proposta foi construir, em vez de um currículo específico para as
escolas de tempo integral, uma diretriz que está presente em todos os níveis de ensino e é
transversal às diferentes áreas de conhecimento.

Com a clareza de que é necessário ter diferentes modalidades de oferta de educação integral, a rede
do Distrito Federal hoje conta com os seguintes desenhos, além do programa Mais Educação:


Projeto de Educação Integral em Tempo Integral (PROEITI): escolas com jornadas de 10
horas diárias, onde há a integração de disciplinas e não a ideia de turno e contraturno.



Escolas com jornada de 7 horas: mesmo modelo do PROEITI, mas com redução da
carga horária.



Projeto Cidade Escola Candanga: funciona por meio da adesão dos estudantes às
atividades complementares ao turno regular. As atividades são realizadas pelos
educadores sociais voluntários.

Em 2012, a rede percebeu a necessidade de ofertar um currículo entremeado, em que o aluno
pudesse ter acesso a diferentes conhecimentos de forma articulada, utilizando diferentes
linguagens, como música, dança e Matemática.
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Para isso, uma das principais medidas implementadas foi o redesenho da organização curricular, a
partir da construção de uma proposta de matriz curricular feita de forma coletiva. Para cada 12
escolas havia a presença de dois representantes que se reuniam com grupos de professores nas
escolas, criando um movimento cíclico.

Após isso, a Secretaria estruturou um documento e o submeteu a análise por meio virtual. O trabalho
resultou nas Diretrizes Curriculares para Educação, composto por nove cadernos, bem como uma
orientação para formulação dos Projetos Político-Pedagógicos das escolas.

Foi assim possível enfrentar a questão da fragmentação curricular, pois como pontua Jeovany
Machado dos Santos, coordenador de Educação Integral da Secretaria de Educação do Distrito
Federal, “historicamente projetos como os de dança vinham anexos aos Projetos PolíticoPedagógicos das escolas e agora estão pensados como parte da escola”.

Nesse sentido, o documento Projeto Cidade Escola Candanga: Educação Integral formulado pela
Secretaria de Educação do Distrito Federal em 2009, prevê a necessidade de cada escola rever seu
Projeto Político-Pedagógico, adequando-o à proposta. Para isso a Secretaria elaborou a Orientação
Pedagógica do Projeto Político-Pedagógico e da Coordenação Pedagógica como subsídio às equipes
gestoras e pedagógicas das escolas, explica Jeovany:

No documento, sugerimos que é preciso recuperar os objetivos e finalidades da coordenação
pedagógica como espaço de formação continuada dos profissionais da educação; espaço de
discussão, elaboração, acompanhamento e avaliação do Projeto Político-Pedagógico; espaço
de autorreflexão como parte da autoavaliação dos sujeitos e da escola na perspectiva de uma
Avaliação Institucional Formativa.

A equipe escolar reforça essa questão quando pontua a importância do acompanhamento
pedagógico realizado pela coordenação pedagógica e pela direção e o planejamento de todas
as atividades se na construção dos Projetos Político-Pedagógicos das escolas , com forte
trabalho de integração entre os professores da manhã e da tarde e os oficineiros.
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2.3. Goiás/GO

Rede Estadual de Educação de Goiás
População estimada em 2014: 6.523.222
Dados da rede:


1.052 escolas de Ensino Fundamental, sendo 67 em regiões rurais.



248.555 matrículas no Ensino Fundamental



215.466 matrículas no Ensino Médio



141 escolas estaduais de tempo integral

Adesão ao Programa: 2008
Mais Educação na rede: 826 escolas
Destaques na implementação do programa: integração do Mais Educacao com
politica própria de educação integral, com deistaque para matriz curricular com
componentes inspirados nos macrocampos, e os profissionais nas Regionais que
respondem pelo Mais Educação, fazendo atendimento dos municípios e escolas
estaduais de forma permanente.

O destaque da implementação do programa Mais Educação na rede estadual de Goiás foi a atenção
dada à educação integral em 2011 com o Pacto pela Educação que reconheceu a educação
integral como um dos eixos estratégicos para a melhoria de aprendizagem no estado. Nesse
movimento, a mudança da gestão do programa Mais Educação para a Superintendência do Ensino
Fundamental, que já fazia a gestão das escolas de tempo integral, permitiu melhora na articulação e
no acompanhamento técnicos em comparação ao que até então era feito pelo setor de convênios,
focado apenas nas questões de prestação de contas. Ainda, em 2011, a Secretaria publicou seu
4

Plano de Educação Integral .

Esse plano contemplou a política de educação integral para as escolas estaduais de tempo integral e
baseia-se em oito propósitos, assumidos pela rede como diretrizes de suas ações:


Redução da jornada escolar de 10 para 8 horas diárias para os alunos do 1º ao 9º
ano;

4

https://educacaoeparticipacao.org.br/wp-content/uploads/2015/06/escola_tempo_integral_goias.pdf
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Garantia de aprendizagens requeridas no Ensino Fundamental como proficiência em
leitura, Português, cálculos matemáticos; aumento da aprovação escolar e conclusão
na idade correta e com as aprendizagens esperadas;



Maior adesão das famílias à educação integral por meio de diversas estratégias como
o fortalecimento dos Conselhos Escolares;



Adequação e melhoria da infraestrutura das escolas de educação integral;



Expansão gradativa da educação integral em diferentes modalidades;



Formação de gestores, coordenadores e educadores para a educação integral;



Aperfeiçoamento da estrutura de gestão da educação integral;



Adoção de sistemas de acompanhamento, monitoramento e avaliação.

A matriz curricular proposta no plano incluía campos temáticos até então apenas na esfera das
escolas com o Mais Educação. Foi um passo importante, portanto, garantir a inclusão de campos
temáticos na área de esportes, arte e cultura, como direito dos estudantes. A visão de integração do
programa Mais Educação com a política própria pode ser percebida pelas palavras da então
Superintendente do Ensino Fundamental, Viviane Pereira da Silva Melo: “a concepção de educação
integral é a do estado; as escolas que já têm o tempo integral no currículo se aprimoram, e o Mais
Educação entra lá para contribuir”. Nessa estrutura, a Superintendência passou a ter um profissional
destacado em cada uma das 40 Subsecretarias Regionais de Educação, responsável por
responder pela implementação do programa Mais Educação e assessorar os técnicos regionais
encarregados do acompanhamento semanal das escolas estaduais.

Até 2012, eram realizadas grandes reuniões com todos os envolvidos em um auditório: dois
profissionais de cada Subsecretaria Regional, o diretor do núcleo pedagógico e o técnico
vinculado ao programa Mais Educação, que também é vinculado ao departamento
pedagógico da Subsecretaria. Ao perceberem a necessidade de atendimentos mais
individualizados, a estratégia foi transformar essas grandes reuniões em atendimentos
customizados de cada Subsecretaria na relação com os municípios de sua região, a
partir das suas próprias demandas. Nas reuniões técnicas em cada regional, a Secretaria
convida os técnicos das redes municipais que também possuem o programa Mais Educação.
Como cada Subsecretaria agrega um número de municípios, esses atendimentos
individualizados acabam dependendo bastante da articulação territorial das regionais com os
municípios.
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As dificuldades que as escolas estaduais e os municípios enfrentam na implementação do programa
Mais Educação são tanto de natureza gerencial quanto política e pedagógica. Nos atendimentos e
reuniões, fica claro que as pessoas não estão totalmente convencidas da importância do Programa.
Então, é necessária a atuação no sentido político, filosófico e educacional, para além de orientações
técnicas. Além disso, a própria experiência de formação continuada aponta para a necessidade de
estratégias de formação em serviço, que auxiliem os profissionais no locus da escola, ajudando-os
em “como” transformar conceitos em práticas.

Para apoiar de forma mais sistemática a implementação do programa Mais Educação nas escolas
estaduais e nos municípios, são preparadas pautas para esses encontros individualizados que
seguem o momento do que está acontecendo no programa, como pontua a coordenadora de
educação integral Ana Paula Gomes Vieira:

O programa tem vários momentos: da adesão, do censo, do repasse de recursos, da
prestação de contas. É difícil para a escola entender, então trabalhamos a formação com
assuntos específicos dependendo desses momentos (...) o Mais Educação faz com que seja
necessária uma articulação entre o pedagógico e o administrativo, em todos os âmbitos... e
hoje o desafio é qualificar as ações, pois a organização do programa já avançou muito.

Atualmente, três modelos de educação integral são desenvolvidos no estado:


Programa Escola de Tempo Integral;



Programa Mais Educação;



Parcerias com a Sociedade Civil (projeto-piloto em 10 escolas).
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2.4. Maracanaú/CE

Rede Municipal de Educação de Maracanaú/CE
População estimada em 2014: 219.749
Dados da rede:


88 escolas de Ensino Fundamental, sendo 3 em regiões rurais;



29.282 matrículas no Ensino Fundamental

Adesão ao Programa: 2008
Mais Educação na rede: implantação em todas as escolas da rede.
Destaques na implementação do programa: 100% das escolas com adesão
ao programa Mais Educação, formação mensal dos monitores e
coordenadores de educação integral.

Um dos diferenciais na implementação do programa Mais Educação no município de Maracanaú-CE
é a cobertura total na rede municipal, ou seja, 100% das escolas municipais do 1º ao 9º ano – que
compreendem 78 unidades escolares – estão inscritas no Mais Educação.
Essa situação se explica – em parte – com o histórico do programa no município. A cidade, a princípio
não era elegível para ter o programa na época do seu lançamento, pois tinha 180 mil e não 200 mil
habitantes, como era previsto nos critérios. Mas o município demonstrou extremo interesse e solicitou
ao MEC a possibilidade de adesão das escolas municipais, o que foi aceito e, nesse primeiro ano, 17
escolas fizeram sua adesão. Daí por diante, o número de escolas aderidas só cresceu.

O Coordenador de Ações Socioeducativas da Secretaria de Educação de Maracanaú, Fábio Freire do
Vale, fala como esse processo trouxe mudanças para a rede, que apostou na implementação, mesmo
longe de condições ideais:

Em 2008, a gente não tinha quadra: pouquíssimas escolas com quadra... e essas 17 escolas,
apesar de serem escolas, algumas grandes, não tinham a condição ideal. Na verdade, o ideal
é meio complicado ainda no contexto de hoje, e aí vamos adequando, adaptando...

A experiência de Maracanaú demonstra que, mesmo diante de desafios de infraestrutura na rede
– situação comum a muitos municípios brasileiros –, a implementação foi acontecendo de
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forma incremental. A existência do programa cumpriu seu papel indutor, pondo luz e foco à questão,
que foi enfrentada mediante planejamento.

Outro ponto da implementação do programa Mais Educação na rede de Maracanaú é o processo de
formação dos monitores e dos coordenadores do Mais Educação. Esse processo acontece
desde 2008 (início do Mais Educação na rede) e passou por algumas modificações. Em um primeiro
momento, as formações eram feitas somente pela Coordenadoria de Ações Socioeducativas – área
da Secretaria Municipal de Educação responsável pela gestão do programa. Depois, passaram a ser
feitas em parceria com a área de desenvolvimento curricular, responsável pela formação dos
5

professores . A periodicidade é mensal e, no caso dos monitores, visa a articular as atividades do
Mais Educação a conteúdos mais pedagógicos.

Já no caso dos coordenadores, a ideia é subsidiá-los, tanto de aspectos práticos da implementação
do programa quanto de questões mais teóricas sobre a educação integral, como ilustra Fábio:

Todo mês nós temos a capacitação para os coordenadores. Em um mês a gente dá uma
formação mais técnica, onde vai trabalhar as questões do programa mesmo, o que pode, o
que não pode, como é como não é, tirar dúvidas... No mês seguinte a gente faz um trabalho
mais teórico, mesmo acadêmico sobre educação integral. Por exemplo, no nosso último
encontro teórico, a gente trabalhou Anízio Teixeira e os pioneiros da educação... então vamos
estudar o Anízio Teixeira, vamos saber quem foram os pioneiros da educação, a diferença
daquela época para hoje, os conceitos de educação daquela época para hoje...

A relevância dessa formação é percebida na escola que visitamos no município, pois, segundo a
gestora escolar, são os momentos formativos que permitem subsidiar os monitores nas habilidades
didáticas:

O que a gente tem mais dificuldade é com a parte didática dos monitores, porque eles sabem
fazer a oficina deles, eles têm habilidade dentro da oficina, mas não têm aquela habilidade de
envolver a parte didática. Então a gente puxa muito (a formação) para isso.

Como resultado dessa ação, a equipe que coordena o Mais Educação no município entende que hoje
há maior integração entre os profissionais da escola, como explica Fabio:

Uma coisa que eu acho legal com o Mais Educação, que está acontecendo com as escolas
mais velhas do programa, que aqui não é exceção, muito pelo contrário, ficou mais em

5

Formar Integralmente: Rumo às ações transformadoras, manual do município de Maracanaú -

http://educacaointegral.org.br/wp-content/uploads/2015/03/formar-integralmente.pdf Acesso em Abril/2015
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evidência ainda, é o fato do monitor ser tratado como um professor, inclusive com respeito,
inclusive com a sala dos professores, porque no começo, quando estava sendo implantado,
eu já enfrentei casos de monitores não poderem se sentar à mesa com os professores.

A ideia de propiciar momentos conjuntos de formação de monitores com os professores é uma
interessante estratégia de articulação entre esses profissionais, pois possibilita o diálogo que permite
o planejamento integrado e conjunto. Coloca de fato as crianças e os adolescentes como o centro da
ação educativa, desde o planejamento, e a todo momento considerando a intenção pedagógica.

2.5. Porto Alegre/RS

Rede Municipal de Educação de Porto Alegre/RS
População estimada em 2014: 1.472.482
Dados da rede:


96 escolas, sendo que 53 oferecem Ensino Fundamental;



46 mil matrículas, sendo 33 mil no Ensino Fundamental



10 mil matrículas em tempo integral

Adesão ao Programa: 2009
Mais Educação na rede: 40 escolas
Destaques na implementação do programa: articulação do Mais Educação com
a política própria que é anterior à implementação do programa; sistema de
monitoramento que integra todas as atividades de educação integral ofertadas aos
seus alunos.

No município de Porto Alegre, a política própria de educação integral antecede o programa Mais
Educação, como já indicado anteriormente. O grande diferencial é quanto o Mais Educação está
incorporado na política de educação integral do município, sendo difícil identificar nas escolas
a diferenciação entre as ações do programa e a política própria.
Certamente, isso possui relação intrínseca ao histórico da rede com políticas de educação integral.
Desde a década de 80, há a experiência do Centro Integrado de Educação Municipal (CIEM), com
oito unidades para atendimento de alunos em tempo integral e espaços dedicados a atividades
diversificadas, além de atividades extracurriculares – como línguas estrangeiras, esportes, artes e
educação ambiental – oferecidas pelos próprios professores da rede.
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Em 2006, já com a discussão sobre educação integral, foi iniciado o programa Cidade Escola,
6

inspirado na ideia de Cidade Educadora e com natureza intersetorial, com o intuito de ampliar e
qualificar os tempos e os espaços de aprendizagem dos alunos, bem como de aproximar a
comunidade e a escola por meio de convênios com instituições locais.

Em 2009, além da adesão ao programa Mais Educação, a rede passou a contar com uma carga
horária de 40 horas para todos os professores, e atualmente essas diferentes políticas – Cidade
Escola que acontece por meio de convênios, projetos complementares em que professores oferecem
atividades em outro turno e o Mais Educação – articulam-se nas escolas de formas diversas. A
organização e o monitoramento da Secretaria sobre os alunos integralizados é feita por meio
de sistema informatizado, importante ferramenta de gestão, como explica a coordenadora do
programa Cidade Escola, Maria Cristina Garavelo:

Para o aluno permanecer maior tempo na escola, nós temos escolas em que as crianças
entram às sete e meia e vão sair às cinco e meia. Eles são atendidos de manhã pelos
professores da rede, no intervalo pelo convênio do Apci, depois entra o Mais Educação e
entram também professores da rede, então elas fazem um mix, que conseguimos monitorar.

Na escola visitada, ficou claro que as atividades do Mais Educação e da política própria se articulam
de tal forma que fica difícil perceber qual é uma e qual é a outra. Segundo a equipe escolar, a grande
dificuldade é quanto ao uso dos espaços físicos, o que exige, na maioria dos casos, como reforçam
os gestores, “montar um quebra-cabeça”. A rede também reconhece que o Mais Educação trouxe
a possibilidade de maior articulação das escolas com a comunidade. Além de oferecer recursos,
fez com que os professores pudessem enxergar outras possibilidades e respeitassem o
conhecimento de outras pessoas da comunidade – representado pelo monitor do Mais Educação.
Nesse sentido, para a equipe da Secretaria, essa articulação contribui para humanizar as relações
nas escolas e com suas comunidades.

6

Cidades Educadoras começou como um movimento, em 1990, com base no I Congresso Internacional de Cidades

Educadoras, realizado em Barcelona, quando um grupo de cidades representadas por seus governos locais pactuou o objetivo
comum de trabalharem juntas em projetos e atividades para melhorar a qualidade de vida dos habitantes, a partir da sua
participação ativa na utilização e evolução da própria cidade e de acordo com a carta aprovada das Cidades Educadoras. Mais
tarde, em 1994, o movimento foi formalizado como o III Congresso Internacional em Bolonha. Link:
file:///C:/Users/tatiana/Downloads/apresentacoes_rede_brasileira_cidades_educadoras.pdf. Acesso em 03/2015.
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2.6. São Bernardo do Campo/SP
Rede Municipal de Educação de São Bernardo do Campo/SP
População: 811.489.
Dados da rede:


175 escolas de Ensino Fundamental, sendo 4 em regiões rurais;



796 matrículas no Ensino Fundamental.

Adesão ao Programa: 2009.
Mais Educação na rede: 7 escolas com o Mais Educação.
Destaques na implementação do programa: articulação do Programa Mais
Educação com a política própria com aspectos de aprimoramentos na parceria com
organizações da sociedade civil e a contratação e formação dos profissionais
envolvidos na proposta.

No município de São Bernardo do Campo, o desenho da política própria de educação integral teve
forte indução e inspiração no programa Mais Educação. Os pontos de destaque são a parceria com
organizações da sociedade civil e a contratação e formação dos profissionais envolvidos na
proposta.
7

Assim, em 2010, foi iniciado o Programa Tempo de Escola , construído a partir das referências do
programa Mais Educação, da interlocução junto a outros municípios que estruturaram as suas
políticas de educação integral, como Belo Horizonte.

O Programa Tempo de Escola prevê:


Ampliação das escolas atendidas, o que abarcou equipamentos de todas as regiões da
cidade;



Construção de parceria com organizações da sociedade civil para a promoção de atividades
educativas e a articulação com outras políticas municipais;

7

http://www.cenpec.org.br/biblioteca/educacao/producoes-cenpec/tempo-de-escola-tempos-espacos-e-sujeitos-da-educacao-

integral
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Identificação de espaços nas redondezas das escolas aptos a serem utilizados pelo
programa;



Contratação de educadores sociais, agentes de apoio e professor articulador com dedicação
integral.

Atualmente, o Tempo de Escola foi iniciado em 43 escolas e conta com a parceria de oito
organizações da sociedade civil – sendo que 15 escolas contam também com o Mais Educação.
Para as escolas que só contam com o Programa Tempo de Escola, os alunos frequentam atividades
educativas em ONGs e outros espaços da cidade duas vezes por semana. Nas escolas que contam
também com o Mais Educação, os alunos frequentam as atividades quatro vezes por semana.

O desenho de São Bernardo possibilita visualizar como o Mais Educação poderia ser em
outras redes, se o monitor tivesse outro regime de contratação e se as parcerias com
organizações sociais fossem mais viabilizadas pelo programa. O processo de parceria com
organizações da sociedade civil foi construído a partir de um edital que procurou instituições que já
desenvolvem trabalho social no município voltado para a faixa etária do Ensino Fundamental I. Para
isso, em 2010, foi realizado um chamamento público, divulgado no Diário Oficial do município, que
culminou no encontro entre a Secretaria de Educação e as organizações interessadas. A partir dessa
ação, foram realizadas visitas técnicas para avaliar a infraestrutura física, os territórios e os aspectos
legais. Após essa avaliação, foram estabelecidos convênios com nove organizações sociais
(atualmente a parceria é com oito) que recebem repasse de verba e tornam-se responsáveis diretas
pela gestão compartilhada do programa.

No início, quando foram selecionadas 30 escolas (de um total de 72), uma marca forte do trabalho
foi de a sensibilização, principalmente com as equipes gestoras escolares, que contou com a
apresentação da proposta e fundamentos da importância da parceria da sociedade civil no processo
educativo.

A escolha das 30 escolas se deu por diversos critérios, de forma a garantir um grupo diverso de
escolas, ou seja, algumas presentes em bolsões de vulnerabilidade e outras em locais centrais da
cidade. A Secretaria queria identificar como o programa atuaria nesses diferentes contextos e qual
seria a estrutura necessária para cada escola implementar a proposta.

O trabalho conta com a equipe das ONGs (coordenador técnico, educador social, professor
articulador, agente de apoio) e com a equipe escolar (gestor e professores da escola). São descritas
a seguir a função de cada um desses atores. Como estratégia de gestão do programa, ocorrem
reuniões mensais entre a Secretaria de Educação e as organizações parceiras.
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Coordenador técnico: é a interface da organização parceira com a Secretaria de Educação,
responsável pela articulação, a prestação de contas e outras questões documentais;



Gestor da escola: compartilha a gestão do programa com o coordenado técnico da
organização parceira;



Professor articulador: também conhecido como coordenador do programa (um por escola),
possui papel estratégico, pois é o profissional que faz a articulação do programa com a
equipe escolar e a comunidade. Ele é responsável pela gestão da equipe de educadores,
dos espaços, dos materiais e do trabalho pedagógico. Como importante estratégia de
articulação com a escola, o professor comunitário participa do horário de trabalho
pedagógico coletivo.



Professor da escola: faz a interface com o professor articulador no planejamento das suas
ações com o intuito de maior articulação pedagógica.



Educador social: responsável pelo planejamento e condução da oficinas, bem como pela
produção dos registros e avaliações, além de estabelecer o diálogo sobre o desenvolvimento
dos alunos com outros educadores do programa e profissionais da escola.



O agente de apoio dá suporte às ações realizadas pelo educador social e pelo professor
articulador, participando das atividades desenvolvidas no programa.

Um ponto importante a ser destacado é que a política de educação integral de São Bernardo do
Campo propõe a contratação do educador social de forma diferente do monitor do Mais
Educação. Assim, mesmo nas escolas que hoje contam com o Mais Educação, a contratação dos
educadores segue as regras do Programa Tempo de Escola. A Secretaria complementa a verba que
seria de ajuda de custo, e o educador recebe o mesmo salário que outros educadores do
programa municipal, via contratação pela organização parceira.

O processo de formação do programa é pensado para todos os atores envolvidos, incluindo os
gestores das escolas e das organizações parceiras. Na implantação do programa foi oferecida
formação inicial com alinhamento conceitual sobre educação integral e atendimento
educativo. A formação continuada possui periodicidade semanal e, em alguns momentos, é
feita pela própria equipe da escola e, em outros, com a equipe da Secretaria de Educação.

Ao longo do programa foram utilizadas estratégias de aproximação entre os professores e os
educadores sociais; uma delas foi propiciar aos professores as oficinas oferecidas pelos educadores
sociais, bem como incluir as oficinas no turno regular. Isso fez com que a maioria dos professores
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compreendesse melhor o papel dos educadores sociais e desenvolvesse uma postura mais
colaborativa.

Nesse sentido, a fala da coordenadora de educação integral reforça essa ideia, pois, recorda ela, no
início os professores estranhavam o perfil dos monitores e a estratégia utilizada foi criar momentos de
encontro e vivência das práticas: “Em 2012, fizemos a inserção desses educadores no turno regular.
Vamos supor que cada educador tinha duas horas por semana com cada grupo de crianças; então,
em alguns momentos, ele fazia a atividade com o professor: todo mundo junto no turno regular (...).
Com essa convivência, fomos construindo aí o que a gente vive hoje...’’.

Na escola e na organização visitadas foi percebida forte integração entre as equipes e as atividades.
Ambas as equipes possuíam alinhamento conceitual que considera a integralidade da criança e do
adolescente como ponto de partida para o planejamento conjunto.

Essa parceria qualificada e consistente foi construída ao longo do tempo, em cada escola envolvida,
como ressaltam as próprias equipes escolares. A consistência da parceria foi conquistada
semanalmente, a partir da participação dos educadores sociais nas reuniões de trabalho pedagógico
coletivo, os HTPCs, para trabalharem em conjunto com os professores, seja no planejamento e
acompanhamento das ações e dos alunos, seja em ações conjuntas de formação.
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3. Papel Indutor e Questões Estruturais do Programa Mais
Educação
Ao mesmo tempo em que tem exercido o seu papel indutor na formulação de políticas e programas
de educação integral nas redes públicas, o Mais Educação possui questões estruturais que afetam a
qualidade de sua implementação local.

3.1. O Papel Indutor para Políticas de Educação Integral
De forma geral, uma perspectiva muito clara a partir do presente estudo é a de que o programa Mais
Educação cumpriu o seu papel de indutor de políticas de educação integral junto às redes
pesquisadas. Apenas uma das redes municipais visitadas – Porto Alegre – já possuía ações no
escopo do que podemos entender como educação integral, antes da implantação do programa. A
rede estadual de Goiás também trabalha desde 2006 com políticas de educação integral.

Na presente pesquisa, o município de São Bernardo do Campo/SP, foi um dos municípios que
formulou sua política de educação integral após a implementação do Mais Educação, como lembra a
coordenadora de educação integral, Grace Pereira: “aqui quando nós implementamos a educação
integral, procuramos olhar o modelo do Mais Educação, que é a nossa referência, mas para a nossa
realidade, precisamos fazer algumas adaptações”. Esse movimento de adaptação ilustra o diálogo
necessário do programa federal com o protagonismo e o contexto de cada rede pública.

Em Maracanaú/CE, o Mais Educação foi também base para formular o documento orientador das
escolas da rede para a implementação da Política de Ampliação da Jornada Escolar. Intitulado
“Formar Integralmente – Rumo às Ações Transformadoras – Manual para organização dos tempos,
8

espaços e relações entre educadores nas escolas com ampliação da jornada escolar” , esse
documento destaca que “a Política Municipal de Ampliação da Jornada Escolar encontra inspiração
no programa Mais Educação, do Ministério da Educação. Assim, um conjunto de publicações
relativas à matéria, publicadas por aquele órgão e disponíveis em seu sítio, deverão ser objeto de
constante estudo e discussão pelos coletivos escolares implementadores dessa política”.

Apesar dos recursos do programa irem diretamente para as escolas, há duas exigências de
contrapartida que sustentam seu papel indutor. As Secretarias de Educação têm de disponibilizar um
professor, o “professor comunitário”, vinculado à escola, com dedicação de no mínimo vinte e

8

http://educacaointegral.org.br/wp-content/uploads/2015/03/formar-integralmente.pdf. Acesso em abril/2015.
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preferencialmente quarenta horas, com o intuito de fazer o acompanhamento pedagógico e
administrativo das ações. Além disso, elas têm de indicar um técnico do seu quadro, no órgão central,
como responsável pela coordenação do programa Mais Educação no âmbito das respectivas
Secretarias de Educação, que integrará o Comitê do PDDE Interativo.

Aqui observamos uma indução de arranjo institucional na governança das Secretarias de Educação.
A implementação do programa Mais Educação trouxe para o âmbito do órgão central da Secretaria
de Educação a necessidade de algum técnico e/ou departamento ser responsável pelo seu
acompanhamento. Por consequência, estimou a inserção da educação integral na agenda da gestão
educacional, abrindo caminhos e possibilidades para, a partir da implementação do programa federal,
viabilizar-se o desenho de políticas e ações próprias, como as que analisamos nesse estudo.

Isso se relaciona fortemente com uma das primeiras iniciativas que uma Secretaria de Educação
precisa tomar quando pretende formular sua própria política de educação integral: ter a definição da
equipe responsável, para que o diagnóstico inicial e as etapas do desenho da política se tornem mais
funcionais. Assim, ela garante que haja um grupo de pessoas com conhecimento da própria rede e
das diretrizes definidas pela secretaria, que possa fazer a interlocução com as escolas e os parceiros,
buscando viabilizar e monitorar o passo a passo necessário para o melhor desempenho de todos os
envolvidos.

9

Entretanto, alocar recursos humanos, tanto para o órgão central quanto para as escolas, não se trata
de tarefa simples. Podemos observar que nas redes pesquisadas há o exercício de articular esforços,
aproveitar cargos e funções já existentes e contar com o engajamento de profissionais que acumulam
outras funções. Frequentemente, essas equipes centrais também precisam de formação em
educação integral. Um ponto trazido nas entrevistas é a dificuldade que muitos municípios enfrentam
quanto ao financiamento para complementar as ações de educação integral, pois a maioria deles é
de micro e pequeno porte

10

e não possui arrecadação própria suficiente para fornecer contrapartida

financeira frente aos valores repassados pelo programa Mais Educação. De qualquer forma, um traço
recorrente entre as redes estudadas é esse movimento de incorporar a educação integral nas suas
estruturas e processos de gestão.

9

http://educacaoeparticipacao.org.br/guiaeducacaointegral/ acesso em abril/2015O Guia foi formulado no âmbito da parceria

da Fundação Itaú Social e CENPEC – Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária e se
apresenta como uma sistematização dos conhecimentos produzidos em projetos de assessorias às políticas de educação
integral que essas instituições têm desenvolvido em parceria com redes de educação.
10

Conforme dados do IBGE, 89% dos municípios brasileiros estão na categoria de micro e pequeno porte, ou seja, dos 5.565

municípios brasileiros, 3.914 são de micro porte – possuem ate 20.000 habitantes e 1.043 municípios são de pequeno porte –
20.000 a 50.000 habitantes.
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3.2. Questões Estruturais do Programa
Monitores

Um dos pontos de consenso em todas as redes visitadas é sobre a fragilidade do aspecto dos
voluntários

11

na implementação do programa. A maioria delas – com exceção de São Bernardo do

Campo, que no desenho de sua política própria apontou essa ser uma questão estratégica de
diferenciação – opera as atividades do programa por meio dos monitores considerados voluntários,
que recebem apenas uma ajuda de custo para desenvolverem suas ações.

Ter as ações do programa Mais Educação baseadas nas ações de voluntários traz diversos desafios
para as Secretarias de Educação, que vão desde integrar os monitores à rotina e aos outros
profissionais das escolas até pensar em formas de lidar com a questão da rotatividade dos
voluntários. Por exemplo, Maria Cristina Garavelo, coordenadora do programa Cidade Escola, da
rede de Porto Alegre, problematiza o valor da ajuda de custo para o monitor e o conecta com o
problema da rotatividade:

As escolas sempre apontam para a questão do valor recebido pelos monitores. Uma diretora
de escola, por exemplo, me disse que se constrange quando vai fazer um cheque, porque
realmente acha vergonhoso pagar esse montante. E a outra questão é a rotatividade desses
monitores. Hoje eles estão ali, daqui a pouco conseguem um serviço e vão embora. Algumas
escolas conseguem estabelecer um vínculo e um tempo de permanência maior, mas essa
rotatividade, junto com a questão do pagamento é uma grande reclamação...”.

As limitações de contratação acabam também por afetar o grau de escolha e qualidade das
atividades. Espera-se que os macrocampos sejam escolhidos pelas escolas, e a lista de saberes
contidos no que pode ser incluído de fato é ampla, numa perspectiva de formação integral, com
múltiplos e diversos saberes. Na prática, entretanto, as escolas acabam escolhendo dentro do que é
possível se obter com uma ajuda de custo tão baixa. Por exemplo, para muitas escolas, encontrar
voluntários dispostos e qualificados para oferecer oficinas de Iniciação Científica acaba sendo muito
mais difícil que voluntários para oficinas no macrocampo de arte e cultura. A exigência de que reforço
escolar esteja presente e seja oferecida por um voluntário, sem necessariamente ter formação

11

As atividades do programa se dão por meio de monitores que recebem uma ajuda de custo e, portanto, são considerados

voluntários. Esses podem ser estudantes universitários com formação específica nas áreas de desenvolvimento das atividades,
pessoas da comunidade com habilidades apropriadas ou estudantes da EJA e do Ensino Médio. Para cada atividade, há a
sugestão de um conjunto de materiais pedagógicos e de apoio que podem ser adquiridos com o recurso do PDDE/Educação
Integral.
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adequada, também foi problematizada por muitos entrevistados, que apontaram as limitações da
qualidade pedagógica desse reforço.

Uma estratégia para lidar com parte desses desafios pode ser encontrada na iniciativa de Bonito, que
reforçou a importância de se buscar graduandos para a função de monitor. Nesse sentido, a
Secretaria de Educação do Município de Bonito, Maria Elza Silva, defende o reconhecimento dos
monitores como profissionais da educação:

A proposta é interessante e vem surtindo efeito. Hoje eu sensibilizo os monitores, mas
gostaria que fossem considerados profissionais de educação, porque todos os nossos
monitores de orientação de estudo ou são graduados ou estão cursando dentro da área, ou
são da área de letras ou, no caso da área de matemática, estão cursando matemática ou já
concluíram. Todo o pessoal que está fazendo a nossa orientação de estudos do Mais
Educação tem pedagogia.

Comitês locais e territoriais

Os Comitês de Educação Integral são instâncias de gestão do programa, com o intuito estratégico de
acompanhar, monitorar, compartilhar informações sobre o programa, mapear oportunidades
educativas, estimular o planejamento coletivo e produzir registros sobre a implementação. Nas
entrevistas, observou-se uma variação na sua atuação, dependendo do Estado, da região e mesmo
da localidade. Há estados como Pernambuco, em que a forte atuação dos comitês é destaque – e a
rede de Bonito traz com ela esse traço de forma muito presente. Mas encontramos relatos de
desafios em outras redes, no que diz respeito aos comitês locais e territoriais:


Comitês Locais: como precisam ser incentivados pelas equipes de gestão escolar, dependem
da capacidade interna dessa equipe gestora para liderar/facilitar debates acerca dos desafios
e das possibilidades da educação integral; nem sempre a equipe gestora tem essa
capacidade bem desenvolvida.



Comitês Territoriais: como precisam ser incentivados pelos coordenadores do programa nos
municípios, estados e Distrito Federal, junto a universidades e atores sociais e institucionais
diversos que colaboram para a realização das ações, pressupõe-se a capacidade do poder
público local para a articulação intersetorial que não necessariamente já exista.
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Monitoramento e avaliação

O quadro abaixo mostra a expansão significativa da oferta do Mais Educação, tanto em termos de
escolas quanto de municípios com o programa:
Tabela 1 – Expansão do programa Mais Educação

Ano

Escolas (cobertura %)

Municípios
(cobertura %)

Alunos (cobertura %)

2008

1.380 (1%)

53 (1%)

924.584 (4%)

2009

4.640 (4%)

129 (2%)

4.273.361 (17%)

2010

9.657 (8%)

396 (7%)

5.991.250 (24%)

2011

12.924 (11%)

1.305 (23%)

6.996.556 (28%)

2012

28.084 (24%)

3.061 (55%)

11.100.530 (45%)

2013

38.361 (32%)

3.594 (64%)

12.199.603 (49%)

Fonte: FNDE/MEC.
Uma restrição dos dados disponíveis é que o programa não conta com meios de monitoramento oficiais dos
dados de frequência por aluno, ficando dificultada a possibilidade de se verificar, de fato, como ela acontece em
cada unidade escolar . Esse é um ponto crucial, se considerarmos que a intensidade e a duração da exposição
do aluno às oportunidades oferecidas pelo programa fazem diferença no impacto que podemos esperar dessas
atividades. Outra questão, ainda mais desafiadora, é a falta de indicadores monitoráveis que deem conta de
algumas dimensões muito importantes do programa, na perspectiva inclusive das redes entrevistadas, que
citaram áreas, como a ampliação do repertório sociocultural dos estudantes, a qualidade de sua relação com
seus pares, professores, família e comunidade.
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4. Conclusão
O programa Mais Educação é hoje uma realidade no país, cumprindo seu papel indutor de políticas
de educação integral. Com ampla cobertura em estados e municípios brasileiros, conquistada em
espaço relativamente pequeno de tempo, o programa tem pautado a educação integral na agenda
educacional e induzido as Secretarias de Educação a repensar suas estruturas de gestão, dedicando
instâncias específicas para a gestão da educação integral e a formulação de políticas próprias.

Esse último ponto é condição necessária para que a política de educação integral seja formulada a
partir dos potenciais e necessidades locais e possa, assim, responder aos anseios e expectativas dos
gestores públicos e da comunidade escolar. Dessa forma, a partir das diretrizes do programa que são
únicas, estados e municípios têm feito a sua implementação, a partir das respectivas realidades,
possibilitando o desenho de variadas e criativas soluções. Observa-se o protagonismo de algumas
redes na definição dos propósitos, modalidades e diversos arranjos para a oferta de educação
integral aos alunos, tendo o Mais Educação como inspiração e eixo de integração dentro dessas
políticas.

Essas iniciativas podem contribuir com subsídios relevantes para esforços de aprimoramento do
próprio Mais Educação, em duas direções:

1. Áreas de assessoramento técnico para equipes de secretarias ampliarem sua
capacidade de apoio às escolas na implementação local.

As redes aqui estudadas demonstraram protagonismo e capacidade interna na composição com o
Mais Educação. Ao fazer isso, apoiaram suas escolas no complexo processo de implementação local
da educação integral. Sua experiência nos provoca a pensar que há um eixo de apoio técnico para as
secretarias, sobretudo aos municípios com menos recursos financeiros, que merece contínua
atenção. As principais áreas aqui ilustradas, incluem:


Seleção, formação inicial e continuada de monitores: mesmo que o programa não mude a
forma de contratação e valor repassado, há margem para qualificar mais esse agente. Investir
na sua formação ajuda em sua integração na equipe escolar. Por mais que domine um saber
especifico do macrocampo, ele se beneficia quando a formação o ajuda na apropriação de
estratégias didáticas e da própria concepção de educação integral. Não podemos subestimar
tampouco o papel da secretaria auxiliando as escolas que precisam de maior apoio para a
divulgação e seleção de monitores. Além disso, a articulação com as universidades pode
também colaborar muito nesse sentido. Mas muitas secretarias podem precisar de mais apoio
para ter condições de capitanear esses diferentes esforços de gestão, formação e
articulação.
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Integração dos Macrocampos à Proposta Pedagógica: esse esforço supera a lógica do
turno vs. contraturno, ampliando e integrando as oportunidades de aprendizagem. Mas não
se trata de processo simples para a equipe escolar. Vimos como as secretarias, por menores
que sejam, podem auxiliar movimentos nesse sentido, seja no processo de construção de
diretrizes curriculares, seja na elaboração do Projeto Político-Pedagógico, ou no próprio
assessoramento para a escolha dos macrocampos pela escola. Outro ponto que merece
atenção é a necessidade de se aprofundar a diferenciação entre os Ciclo 1 e 2 do Ensino
Fundamental, cujos anos finais requerem estratégias não necessariamente consideradas ou
dominadas por toda a escola.



Acompanhamento pedagógico nas escolas por técnicos da Secretaria: Os documentos
e as orientações iniciais, e mesmo formações pontuais, para implementação do Mais
Educação não dão conta da necessidade que as escolas têm de receber maior
acompanhamento para o dia-a-dia. Profissionais da Secretaria que visitem a escola e
possam tornar essas visitas processos formativos, auxiliando a equipe a enxergar pontos de
melhoria e de avanço, tornam-se apoio que faz toda a diferença. As secretarias que tomaram
essa iniciativa também valorizam a formação interna de suas equipes do órgão central e,
quando existentes, dos órgãos regionais.



Sensibilização/mobilização das famílias, comunidades e professores, para garantir
apoio à adesão e à frequência dos estudantes nas atividades: os comitês locais e
territoriais podem ter papel estratégico nas estratégias de sensibilização das famílias,
comunidades e corpo docente da escola. Vimos como em Bonito, em um estado onde os
comitês do Mais Educação são bem ativos, a secretaria apoia as escolas em estratégias
continuas de comunicação com as famílias, valorizando os saberes trazidos pelo programa,
como parte importante do repertório sociocultural de crianças e adolescentes. Todas as redes
estudadas implicitamente trouxeram estratégias de mobilização feitas nas entrelinhas do
apoio técnico e da formação que realizam com as equipes escolares, por exemplo. Essa
expertise merece ser mais bem entendida e apoiada.

2. Áreas estruturais do próprio programa que merecem ser revistas, pois escapam da
esfera de influência de Estados e municípios, e acabam por afetar a qualidade da
implementação, sobretudo nas redes com menos recursos financeiros.

Todas as redes entrevistadas apontaram questões estruturais do programa Mais Educação que
afetam a qualidade de sua implementação na escola. Algumas redes com relativamente mais
recursos financeiros, como São Bernardo e Porto Alegre, encontraram formas de contorna-las. Em
São Bernardo, por exemplo, vimos como a rede utiliza os recursos do Mais Educação apenas para
materiais, assumindo a contratação dos educadores sociais, por meio da parceria com organizações
sociais dos territórios. A maioria dos municípios, especialmente no contexto atual no entanto, não
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dispõe dessas alternativas. Nos diálogos com gestores, alguns pontos que merecem ser analisados
em próximos aprimoramentos do programa Mais educação incluem:


A contratação e o perfil do monitor: há consenso geral entre as redes de que o atual valor
da ajuda de custo ao monitor, repassada pelo Ministério da Educação tem sido uma das
principais fragilidades na implementação do programa Mais Educação. Essa questão acaba
por afetar, muitas vezes, a própria capacidade da escola em escolher livremente os campos
temáticos e garantir a qualidade de sua oferta. Mas, se não houver a possibilidade financeira
de se rever significativamente a função de monitor, vale considerar outros incentivos que
possam auxiliar na atração e retenção desses profissionais. Arranjos com organizações
sociais locais e universidades, por exemplo, podem ser ainda mais incentivados, pois elas
costumam possuir mais acesso a pessoas com perfil de educadores sociais. Há escolas que
fazem essa cooperação técnica informalmente, mas o Ministério da Educação poderia avaliar
a possibilidade de formalizar e incentivar mais explicitamente essas parcerias.



Acompanhamento Pedagógico pelas Secretarias de Educação: a educação integral faz
parte do Plano Nacional da Educação e consequentemente consta nas metas dos planos
municipais e estaduais. A nossa análise demonstra que, as redes aqui estudadas foram muito
além da contrapartida de eleger um técnico da Secretaria que seja responsável pela
prestação de contas sobre a educação integral na região. Mesmo que o programa não possa
exigir o mesmo nível de protagonismo para todas as secretarias, há espaço para se qualificar
mais o perfil e papel desse técnico do órgão central que apoia as escolas na implantação do
modelo. Ele pode ter um papel fundamental no acompanhamento pedagógico do programa,
articulando-o com outras áreas afins da Secretaria e ofertando ações estratégicas de
planejamento e formação continuada.



Monitoramento e avaliação por Secretarias e/ou MEC: apesar de dados existentes
conseguirem apontar para a velocidade e abrangência da expansão do programa nos últimos
anos, há poucos dados quantitativos e qualitativos que monitorem questões essenciais, como
a frequência dos estudantes e a duração da participação de cada estudante no programa. A
seleção de alunos, apesar dos critérios expostos pelo MEC, tende a seguir também critérios
próprios da escola, não necessariamente monitorados. Também há uma questão de definição
de indicadores, para além do desempenho nas avaliações externas de desempenho e no
fluxo, que possam responder a outras dimensões de atuação do programa, muito ressaltadas
pelas próprias redes estudadas. Por exemplo, a ampliação do repertório sociocultural, a
valorização dos saberes da família e da comunidade e a qualidade das relações na
comunidade escolar foram apontadas por vários entrevistados. Mas muitas secretarias não
dispõem de meios para estruturar o monitoramento e a avaliação que deem conta desses
aspectos.
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Financiamento e qualidade da infraestrutura: certamente, uma questão essencial nesse
debate passa pelo financiamento da educação integral que, apesar das determinações do
Plano Nacional de Educação, ainda se apresenta como ponto a ser efetivado na nossa
realidade educacional.

12

Sobre isso, há que se considerar as desigualdades regionais que

implicam diferenças entre os municípios que possuem arrecadação própria e podem investir
nas políticas de educação integral, e aqueles que não contam com essa realidade, o que de
forma alguma desvaloriza o esforço feito por essas redes, mas, no contexto atual, como o
financiamento não possui valores diferenciados, dependendo das condições da rede e da
escola. Vimos também que redes mais preparadas têm melhores condições de se
beneficiarem do Mais Educação e tendem a complementar o investimento, potenciando
eventualmente os seus resultados. Um caminho que merece ser analisado é o de
disponibilizar recursos e apoio técnico adicionais para aquelas redes e escolas mais
vulneráveis.


Comitês regionais e locais: uma evidência do estudo que merece ser aprofundada em
outras pesquisas é a importância da articulação regional dos entes federados, aqui
exemplificados pelos comitês territoriais. Essa estratégia pode ser potencializada para que a
colaboração e a cooperação possam aprimorar as ações de educação integral nos territórios.
Eles são compostos por educadores, gestores de escolas, secretários de educação e pela
comunidade interessada na educação integral e tem o objetivo de discutir/colaborar com
práticas de educação integral na região e apresentar possibilidades e ideias que contribuam
para o desenvolvimento da escola e dos estudantes. O nosso estudo mostra que, na prática,
a sua efetivação é mais forte em algumas regiões do que em outras. Maior qualificação para
estratégias de mobilização e mesmo a busca por outras formas de participação local, talvez
por meio de canais já existentes, lideranças e organizações locais que já assumem esse
papel, possa ser um caminho.

As experiências de escolas em tempo integral do município do Rio de Janeiro, do estado de
Pernambuco e do estado do Piauí reforçam essas conclusões e as oportunidades de aprimoramento
da implementação da educação integral. Por exemplo, o município do Rio de Janeiro e o estado de
Pernambuco nos mostram que os ganhos de aprendizagem acadêmica estão relacionados com a
forma como o tempo é preenchido (por meio de um currículo diversificado bem articulado com o
currículo tradicional) e a dedicação exclusiva dos professores, que atuam em uma única escola e
estão bem alinhados com a proposta pedagógica da instituição. O programa municipal do Rio de
Janeiro - Turno Único - também explicita a importância de infraestrutura adequada e moderna para

12

No Plano Nacional de Educação (PNE) aprovado em 2014, foi estabelecido, como meta para 2024, que a oferta de

educação de tempo integral deve atingir 50% das escolas públicas e pelo menos 25% de todos os estudantes de escolas
públicas.
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atender as necessidades inerentes do ensino integral. Já o modelo de escolas em tempo integral do
Piauí evidencia o papel fundamental do programa Mais Educação na disseminação da cultura da
educação integral e permitiu que o governo do estado, após período de adaptação, pudesse assumir
completamente a gestão e o financiamento da educação em tempo integral na rede estadual de
ensino (Almeida et al. 2015).
O Mais Educação já conseguiu garantir a ampliação da oferta muito significativa, em uma velocidade
expressiva. Os próximos anos trazem à tona a necessidade de se priorizar cada vez mais a qualidade
dessa oferta, que se dá no âmbito local. Sem dúvida, o país já conta com exemplos de pequenos e
médios municípios que, como Bonito e Maracanaú, apesar das dificuldades de financiamento,
conseguem ter protagonismo na formulação de sua oferta de educação integral, realizando inovações
na sua articulação com o Mais Educação, enquanto programa federal. Mas há muito mais espaço (e
demanda) para um maior apoio via regime de colaboração, a fim de que mais municípios recebam o
auxílio necessário para avançarem nesse sentido. Assim, maior atenção técnica entre União, estados
e municípios, que beba dos aprendizados locais e regionais já em andamento, pode ser um caminho
estratégico para que a implementação do Mais Educação e o desenho de políticas próprias de
educação integral possam ser continuamente efetivados e aprimorados no território nacional.
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PARTE II
Avaliação
Econômica
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Avaliando os Impactos do Mais Educação nos Resultados
Educacionais:
Evidências de 2007 a 2011
A fim de suprir sua defasagem educacional em relação a países desenvolvidos, muitos países latinoamericanos estão dando enfoque à ampliação da jornada escolar, à diversificação do currículo e a
outros aspectos que compõem o conceito de educação integral. No Brasil, a política nacional Mais
Educação foi implementada, em 2008, com esse objetivo. Analisamos a expansão do programa em
todo o país e comparamos o desempenho das escolas antes e depois de sua implementação para
quantificar o impacto dessa política na aprendizagem cognitiva dos alunos e nas taxas de abandono
escolar e para investigar a heterogeneidade dos impactos devido às várias características da
implementação do programa. Comparamos as escolas participantes com as não participantes depois
de considerar a seleção da escola para entrar no programa com base em características observáveis,
usando o método de pareamento por escore de propensão (propensity score matching). Devido à
disponibilidade de dados, essa análise pode ser realizada para duas coortes (escolas que aderiram
em 2008 e 2010) e, portanto, contempla apenas um recorte particular da política no tempo. Para o
conjunto de escolas investigado, concluímos que a participação no Mais Educação, na média, não
causou impactos nas taxas de abandono escolar ou nas notas de Português e gerou impactos
médios negativos nas notas de Matemática. Os impactos negativos sobre o desempenho acadêmico
do aluno são mais fortes no curtíssimo prazo, sugerindo que os efeitos negativos sobre a
aprendizagem podem ser reduzidos à medida que o programa se consolida e aprimora sua
°

implementação. Também concluímos, principalmente no que se refere ao 5 ano, que as escolas que
gastam mais recursos financeiros por aluno tendem a reduzir as taxas de abandono, e que as que
optam por atividades de Português e/ou Esporte tendem a ter maiores impactos negativos nos
resultados das provas. Por fim, os resultados do programa, tanto a nota de Matemática quanto a taxa
de abandono, tendem a ser melhores quanto maior for o PIB per capita do município em que a escola
está inserida.

Palavras-chave: Ampliação da Jornada Escolar, Avaliação de Impacto, Aprendizagem do Aluno,
Pareamento por Escore de Propensão.

Códigos JEL: C14, C20, I20, I28.
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1. Introdução
Vários países latino-americanos recentemente implementaram programas de educação integral com
o objetivo de baixar as taxas de abandono, melhorar a aprendizagem do aluno e, em última análise,
reduzir as desigualdades de renda. Contudo, o custo-benefício de tais iniciativas vem sendo ainda
bastante debatido. Surpreendentemente, há poucos estudos rigorosos avaliando os impactos dessas
reformas nos resultados educacionais no contexto dos países de renda mediana. Neste trabalho,
avaliamos o impacto do programa federal brasileiro de ampliação da jornada escolar, que induz
iniciativas de educação integral, o Mais Educação, em resultados educacionais. Iniciado em 2008, o
programa expandiu-se gradualmente por todo o país, atingindo mais de 65% dos municípios em
13

2013. Analisamos dados administrativos entre 2007 e 2011 e o estimador de Diferenças em
Diferenças com pareamento para avaliar o impacto do programa nos resultados educacionais
(desempenho em Português e Matemática na Prova Brasil e taxas de abandono). Selecionamos
esses indicadores de impacto porque dentre os objetivos propostos pelo Mais Educação está o
desenvolvimento de habilidades cognitivas, a redução da reprovação e da distorção idade/ano, e,
sobretudo, devido à indisponibilidade de outros dados quantitativos e sistemáticos com abrangência
nacional.

Nas últimas décadas, o Brasil conquistou grandes progressos no que se refere ao acesso à
Educação Básica, mas esse avanço não foi acompanhado, no mesmo ritmo, por melhorias na
qualidade do ensino.

14

Os resultados de 2012 do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes

(PISA) mostram que a qualidade da Educação Básica no país permanece muito abaixo dos padrões
internacionais.

15

Visando à melhoria do ensino público brasileiro, em 2008, o Ministério da Educação (MEC) criou o
Mais Educação, programa nacional de apoio à ampliação da jornada escolar nas escolas públicas de
Educação Básica.

13

14

16

Embora sua cobertura ainda não atinja toda a rede escolar, o programa vem

A partir de 2013, 3.665 municípios brasileiros de um total de 5.570 tinham escolas participantes do Mais Educação.
De acordo com a PNAD (Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílios), em 2006, 98% das crianças, entre 7 e 14 anos de

idade, frequentavam a escola.
15

Especificamente nas áreas de Leitura, Matemática e Ciências, o Brasil ocupava a 59ª colocação em termos de

aproveitamento dos alunos. Além disso, em comparação com os resultados de 2009 do PISA, o Brasil piorou sua posição nas
três áreas de conhecimento avaliadas.
16

A jornada escolar normal no Brasil é, em média, de 4,5 horas (Censo Escolar brasileiro, 2007).
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crescendo em ritmo acelerado e abarca as três redes de ensino do país: federal, estadual e
municipal. O Mais Educação tem sido uma das principais políticas federais para incentivar e expandir
a oferta de educação integral e, em última instância, atingir as metas do PNE (Plano Nacional de
Educação).

17

O Mais Educação amplia a jornada escolar, financiando as atividades extras realizadas antes ou
depois do horário escolar normal. As escolas públicas que aderem ao programa podem escolher as
atividades curriculares a serem realizadas no turno complementar, mas o oferecimento de ao menos
18

uma atividade relacionada ao acompanhamento pedagógico é obrigatório . Embora os critérios para
a seleção das escolas tenham sofrido alterações ao longo do tempo, a prioridade real foi dada às
escolas localizadas em áreas socialmente desfavorecidas ou com baixo rendimento escolar. O Mais
Educação começou em 2008, e o número de escolas beneficiadas rapidamente passou de 1.380, em
2008 (correspondendo a 2,1% das escolas estaduais

19

20

e 0,4% das escolas municipais) , para

12.924, em 2011 (14,5% das escolas estaduais e 4,4% das escolas municipais).

O objetivo deste trabalho é avaliar os impactos do Mais Educação no curto prazo. Analisamos dados
publicamente disponíveis da Prova Brasil (bianual) e do Censo Escolar (anual). Também analisamos
os dados administrativos do programa, disponibilizados pelo MEC. Os resultados estimados baseiamse essencialmente na comparação dos indicadores educacionais médios dos alunos de escolas
participantes e não participantes entre 2007 (antes da implementação do programa) e 2011 (quando o
programa atingiu o total de 6,2% das escolas públicas brasileiras).

O desafio principal, no entanto, são as escolas participantes e seus alunos que, potencialmente,
possuem tanto habilidades quanto origens socioeconômicas particulares, o que pode interferir nos
indicadores investigados. De fato, os dados demonstram que, em média, as escolas participantes
registraram resultados piores do que as escolas não participantes em 2007. Isso é de certa forma um
resultado já esperado, haja vista os critérios de seleção que o programa utiliza, que são voltados para
a priorização de escolas com baixo IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) e/ou
localizadas em áreas de vulnerabilidade social e, dentro das escolas, para alunos com déficits de
aprendizagem. Assim, para avaliar os impactos do programa de forma fidedigna e realista, não

17

O Plano Nacional da Educação (PNE) estabelece que 50% das escolas públicas ofertem educação em tempo integral. O

PNE prevê, também, que 25% dos alunos da rede pública estejam matriculados em tempo integral.
18

Apoio metodológico, atividades educativas e recreativas e materiais dirigidos ao ensino de Matemática, Leitura e Escrita,

História, Geografia e Ciências, contextualizados no plano de trabalho educativo de cada escola e de acordo com o tempo de
aprendizagem de cada criança.
19

20

Em 2008, somente o estado de São Paulo deixou de participar do Mais Educação.
O programa atingiu 1% dos municípios brasileiros em 2008.

45

podemos simplesmente comparar escolas participantes e não participantes. Assim, para levar em
conta uma ampla gama de características observáveis e não observáveis dessas escolas, usamos
técnicas estatísticas específicas para comparar o desempenho de participantes e não participantes
ao longo do tempo, tentando deixá-las o mais semelhantes possível antes da implementação do
programa.

Utilizamos pareamento por escore de propensão para selecionar as escolas não participantes do
Mais Educação e garantir que suas características sejam suficientemente semelhantes às das
escolas de tratamento. Basicamente, adotamos esse método no intuito de controlar o viés de seleção
existente e escolher um grupo de controle válido, ou seja, que simule o grupo de escolas
participantes caso não tivessem aderido ao programa Mais Educação. Ainda, o estimador de
Diferenças em Diferenças (que compara as mesmas escolas antes e depois do programa) permitenos considerar as heterogeneidades não observadas, que são constantes ao longo do tempo. Mesmo
assim, é possível que existam características variantes no tempo – e correlacionadas com a adesão
ao programa – que não conseguimos levar em consideração e poderiam enviesar a análise. Isso
inclui, por exemplo, mudanças no perfil dos diretores de escola, no perfil dos alunos participantes ou
no grau de envolvimento (monitoramento/suporte) das secretarias subnacionais de educação.

Nossos resultados mostram que, após cerca de três anos de implementação, a participação no Mais
Educação não gerou, em média, nenhum impacto nas taxas de abandono escolar. Esse resultado
sugere impactos pouco significativos do programa na composição discente da escola, ou seja, não se
pode afirmar que o programa tenha levado à retenção de alunos academicamente mais vulneráveis.
Ademais, o programa mostra impacto estatisticamente significativo e negativo nas notas de
o

Matemática e nenhum impacto médio sobre as notas de Português. Isso vale tanto para o 5 quanto o
o

9 ano. Também demonstramos que os impactos negativos no aproveitamento de Matemática são
mais fortes logo após a adesão e no caso das escolas que aderiram ao programa em 2008 (em
comparação com as escolas que se inscreveram no programa em 2010). Além disso, os efeitos
negativos concentram-se nas escolas que tinham alunos com desempenho inicialmente pior em
Matemática (antes da implementação do programa).

Possivelmente os impactos negativos no curto prazo estão relacionados com os desafios da
implementação inicial do programa em todo o país, afetando hábitos de alunos, professores e
escolas. Contudo, à medida que o programa consolida-se com o decorrer dos anos e melhora a
implementação, os resultados sugerem que os impactos podem melhorar e que o efeito negativo no
aproveitamento dos alunos pode ser revertido. Os resultados da avaliação de impacto seguem essa
hipótese: os impactos negativos um ano após a implementação do programa (curtíssimo prazo) foram
de maior magnitude do que os impactos observados após três anos de implementação (curto prazo).
Além disso, as escolas que aderiram ao Mais Educação no primeiro momento (2008) também tiveram
maiores impactos negativos no curtíssimo prazo quando comparadas às que aderiram em 2010.
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o

Na amostra das escolas que oferecem o 5 ano, verificamos que a heterogeneidade do impacto do
programa depende também do modo como ele foi implementado, incluindo o tipo de atividade
desenvolvida para ampliar a jornada escolar, o gasto médio por aluno e o PIB per capita do município.
Constatamos que, ao se elevar o recurso financeiro investido por aluno, as taxas médias de
abandono escolar tendem a cair. Mais especificamente, para cada R$ 100/aluno por ano repassado
para as escolas participantes do Mais Educação, há uma diminuição de um ponto percentual nas
taxas de abandono. Há também impactos heterogêneos do programa de acordo com o PIB per capita
da cidade onde a escola está localizada. Quanto maior o PIB per capita, maior o impacto positivo do
programa nas notas de Matemática e nas taxas de abandono. Finalmente, as escolas que optaram
por atividades de Português para o acompanhamento pedagógico

21

e/ou Esporte tendem a sofrer

maiores impactos negativos nos resultados de aprendizagem.

Na interpretação desses resultados, é importante reconhecer e pontuar algumas ressalvas e
limitações importantes. Em primeiro lugar, a fim de analisar o maior horizonte de tempo possível,
grande parte do estudo concentra-se na amostra de escolas que aderiram ao Mais Educação em
2008 e permaneceram no programa até 2011. Trata-se de um grupo reduzido de escolas que
apresenta perfil distinto em relação ao contexto socioeconômico, ao porte, à localização, à
administração, à gestão, entre outros. Dessa maneira, os resultados obtidos não podem ser
generalizados para escolas que têm participado do Mais Educação apenas nos anos mais recentes.
Em segundo lugar, nossas conclusões referem-se ao impacto médio nas escolas participantes, sendo
possível que os impactos variem dentro de cada escola de acordo com as características dos alunos
participantes. Ademais, é possível que nossos resultados incluam diferenças na composição do corpo
discente depois que o programa foi implementado. Por exemplo, é possível que nossos resultados
sejam pelo menos parcialmente explicados por alterações na parcela de alunos participantes da
Prova Brasil durante o período analisado.

22

Finalmente, é sabido que as metas do programa são

muito mais amplas e incluem inúmeros aspectos não contemplados neste estudo, tais como a
melhoria da saúde dos alunos, a redução das taxas de gravidez na adolescência e a inserção de
mães/cuidadores no mercado de trabalho.

21

É importante notar que, na prática, a escolha da atividade de reforço pedagógico em Português está relacionada à não

escolha da atividade de reforço pedagógico em Matemática.
22

Na amostra das escolas que oferecem o 5o ano, as escolas tratadas apresentaram aumento maior no percentual de alunos

que fizeram a avaliação da Prova Brasil entre 2007 e 2009. Enquanto nas escolas tratadas essa proporção aumentou 10
pontos percentuais (estatisticamente significativos ao nível de 1%);, nas escolas de controle, o aumento foi de 6 pontos
percentuais (estatisticamente significativos ao nível de 10%). O percentual de alunos que participaram da Prova Brasil entre
2009 e 2011 permaneceu estável para ambos os grupos. Na amostra das escolas do 9o ano, o percentual de alunos
participantes da Prova Brasil aumentou na mesma proporção no grupo de tratamento e no de controle entre 2007 e 2009.
Entretanto, entre 2009 e 2011, a porcentagem caiu 5 pontos percentuais nas escolas tratadas, enquanto permaneceu estável
no grupo de controle.
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Além de buscar contribuir para a apuração/comunicação dos metaresultados das políticas públicas
visando ao seu aprimoramento, nossas análises ajudam a entender como distintas regiões são
afetadas diferentemente, dependendo da implementação do programa e de suas características
específicas. Esse aspecto é de grande relevância, haja vista que cada vez mais os estados e os
municípios brasileiros também estão propondo novas intervenções em âmbito local (ver Almeida et
al., 2015).

O trabalho está estruturado da seguinte maneira: a seção 2 faz uma revisão da literatura
internacional, resumindo alguns dos principais estudos sobre o impacto de iniciativas de educação
integral nos resultados educacionais. Na seção 3, descrevemos brevemente a política analisada, o
Mais Educação. A seção 4 descreve a metodologia usada para avaliar os impactos do Mais Educação
nos diferentes resultados educacionais e os pressupostos que asseguram a validade das estimativas.
A seção 5 descreve as principais bases de dados utilizadas e apresenta estatísticas descritivas
básicas para nossa amostra principal. A seção 6 descreve os resultados do pareamento baseado no
escore de propensão e analisa o balanceamento da amostra. A seção 7 apresenta os principais
resultados médios e análises de efeitos heterogêneos por características das escolas. A seção 8
discute as principais implicações da política e conclui.
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2. Revisão de Literatura
As políticas para aumentar o tempo de ensino podem tomar diferentes medidas, incluindo o aumento
do número de dias letivos por ano;

23

o aumento da duração de cada aula;

24

e o aumento da carga

horária total da escola. Nosso trabalho está relacionado com a literatura que analisa os impactos das
reformas da ampliação da jornada escolar nos resultados educacionais nos países em
desenvolvimento. Nesta seção, resumimos brevemente a literatura internacional sobre a ampliação
da jornada escolar, avaliando os impactos em diferentes dimensões. São priorizados estudos que
utilizam abordagens empíricas rigorosas e bases de microdados,

25

com especial ênfase em

metodologias que analisam grupos de tratamento e controle como forma de solucionar o problema da
ausência de contrafactual.

Muitos trabalhos, até o momento, analisaram a relação entre a educação integral e os resultados
cognitivos,

26

mas as conclusões são difusas. Embora a maioria deles encontre efeitos positivos da

ampliação da jornada escolar sobre as notas dos alunos, alguns não encontraram impacto algum.

De Cicca (2007) analisou jardins de infância de período integral nos Estados Unidos. O estudo
estimou o efeito da educação integral nos resultados de provas padronizadas de Matemática e
Leitura e constatou impacto positivo no desempenho dos alunos nas duas matérias. Nos Países
Baixos, Meyer e Van Klaveren (2013) avaliaram o impacto de um programa de educação integral para
crianças entre 8 e 12 anos de idade, constatando não haver nenhum efeito significativo na
aprendizagem dos alunos. A falta de resultados poderia, entretanto, estar associada à curta duração
do programa (11 semanas), que pode ter sido insuficiente para produzir a desejada melhora de
desempenho.

23

24

Sobre a avaliação do impacto da ampliação da jornada escolar, veja Pischke (2007) e Fitzpatrick et al. (2011).
Rice, Croninger e Roellke (2002) analisam a forma de organizar o horário das aulas conhecida como block scheduling em

inglês, que envolve uma realocação do tempo de ensino para obter aulas de maior duração, reduzindo a fragmentação de cada
aula.
25

Alguns estudos internacionais sobre este assunto são Baker et al. (2004) e Lavy (2010). Ambos os estudos utilizam dados

nacionais para investigar a relação entre tempo de ensino e desempenho dos alunos. Porém, como mencionado anteriormente
em nossa revisão, vamos nos concentrar em estudos que usam microdados.
26

Alguns estudos investigam os efeitos sobre outros resultados socioeconômicos, como resultados dos índices de

criminalidade, maternidade adolescente e mercado de trabalho (ver Contreras et al. (2010), Berthelon e Kruger (2010), Pires e
Urzua (2011)).
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Na América do Sul, os resultados variam bastante dependendo do país e do programa de educação
integral analisado. Todos os estudos apresentados utilizam métodos quase-experimentais, seja o
pareamento por escore de propensão (Marín (2006), Cerdan-Infantes e Vermeersch (2007), Llach et
al. (2009), Oliveira (2010), Mendes (2011)), seja o Diferenças em Diferenças (Bellei (2009), Arzola
(2010), Pereira (2010). Assim como nós, Aquino and Kassouf (2011) e Xerxenevsky (2012)
combinam ambos os métodos.

No Chile, por exemplo, a maioria dos estudos encontrou impactos positivos do programa chileno de
ampliação da jornada escolar (Jornada Escolar Completa) no desempenho dos alunos (Valenzuela
(2015), Marín (2006), Bellei (2009)).

27

Contudo, ainda no Chile, Arzola (2010) não encontrou nenhum

efeito da ampliação da jornada escolar sobre a aprendizagem. O efeito foi nulo tanto para línguas
quanto para Matemática, no curto e também no longo prazo.
28

No Uruguai , um estudo sobre o impacto da educação integral nos resultados de provas
padronizadas dos alunos mostra que aqueles que são de escolas socialmente vulneráveis
melhoraram seus resultados nas provas em 0,007 de desvio padrão por ano em Matemática pela
participação no programa de educação integral (ver Cerdan-Infantes e Vermeersch, 2007). O impacto
foi de 0,04 de desvio-padrão em línguas.

Na Colômbia, Hincapié (2013) avaliou o impacto da ampliação da jornada no desempenho médio dos
alunos do 5º e 9º anos e encontrou resultados positivos, tanto em línguas quanto em Matemática.

Estabelecemos ainda uma relação íntima com a literatura que avalia os impactos da ampliação da
jornada escolar no Brasil. No país, já há alguns estudos anteriores analisando os impactos da
educação integral, mas os resultados encontrados também não são claros. Oliveira (2010) avalia o
impacto da ampliação da jornada escolar de 4 para 5 horas diárias, comparando as escolas públicas
brasileiras com diferentes cargas horárias escolares. Ela constata que a ampliação da jornada escolar
levou a um aumento de 0,2 desvio-padrão nas notas de Matemática. Aquino e Kassouf (2011)
analisam os efeitos de um programa estadual de educação integral (Programa Escola de Tempo
Integral), em São Paulo, nas notas escolares médias em Matemática e Português. Os resultados não

27

Pires e Urzua (2011) usam um levantamento retrospectivo aplicado a indivíduos entre 25 e 30 anos para avaliar o impacto

do programa chileno de educação integral nos resultados de aprendizagem. Seus achados mostram que a ampliação da
jornada escolar no Ensino Médio aumentou o aproveitamento acadêmico dos alunos, medido por testes realizados durante a
vida adulta.
28

Llambí (2013) também avaliou o programa chileno de extensão da jornada escolar e encontrou resultados diversos,

dependendo da metodologia utilizada.
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mostram nenhuma melhora significativa no rendimento acadêmico dos alunos que participaram do
programa quando comparados ao rendimento daqueles que frequentaram o ensino regular.

Pereira (2011), Mendes (2011) e Xerxenevsky (2012) verificaram diferentes impactos do Mais
Educação nas notas de Português e Matemática. Como nós, Mendes (2011) avaliou o impacto do
Mais Educação nos resultados acadêmicos dos alunos considerando todo o país. Ela também utiliza
pareamento por escore de propensão para investigar, no curtíssimo prazo, os efeitos causais da
o

o

ampliação da jornada escolar no rendimento estudantil, tomando alunos do 5 e do 9 anos das
escolas públicas de Ensino Fundamental no Brasil. Seus indicadores de impacto são os resultados de
2009 da Prova Brasil e a taxa de aprovação dos alunos. O trabalho não constatou nenhum efeito
estatístico significativo do Mais Educação no desempenho acadêmico dos alunos em Português e
encontrou diminuição significativa nas notas de Matemática. O estudo documentou impacto positivo
do Mais Educação nas taxas de aprovação, o que poderia, possivelmente, explicar o efeito negativo
nos resultados de Matemática, sob o pressuposto de ter sido consequência da redução das taxas de
abandono e, portanto, da manutenção dos alunos academicamente mais fracos. Essa teoria,
entretanto, é testada e refutada em nossa análise.

Os outros estudos analisam os impactos estaduais do Mais Educação, e os resultados são
novamente divergentes. Pereira (2011) analisa o impacto do Mais Educação no rendimento dos
alunos em Minas Gerais. O estudo não encontrou nenhum efeito significativo da ampliação da
jornada escolar sobre as notas de Português e Matemática. Xerxenevsky (2012) verificou o impacto
do Mais Educação no Rio Grande do Sul. Nas escolas tratadas, verificou-se efeito positivo e
estatisticamente significativo do programa nas notas de Português do 5º ano. O impacto é maior nas
escolas que aderiram ao programa em 2008 e tiveram exposição ao programa por mais tempo. Por
o

outro lado, nos resultados de Matemática do 5 ano, o efeito do programa foi negativo. Não houve
o

impactos significativos nos resultados das provas dos alunos do 9 ano.

Nosso estudo também faz referência à literatura que avalia o impacto da educação integral nas taxas
de matrícula e abandono. Essa literatura também mostra resultados diversos. Llach et al. (2009)
avaliaram o impacto de uma reforma que estendeu as horas diárias nas escolas primárias em Buenos
Aires (Argentina) nas taxas de conclusão de curso. O estudo constatou que os alunos que
frequentaram a escola primária em tempo integral registraram taxa de promoção para o ensino
secundário 21% acima do que aqueles que frequentaram as escolas que tinham uma jornada mais
curta. Aquino e Kassouf (2011) analisaram os efeitos de uma política de educação em tempo integral
em São Paulo (Programa Escola de Tempo Integral) nas taxas médias de aprovação escolar dos
o

alunos do 9 ano, verificando não haver nenhum efeito sobre as taxas de aprovação das escolas.
Mendes (2011) encontrou impacto positivo do Mais Educação nas taxas de aprovação. Pereira (2011)
constatou que, em Minas Gerais, o Mais Educação reduziu as taxas de abandono, mas não teve
nenhum efeito significativo sobre as taxas de aprovação.
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Muitos autores argumentam que os indícios existentes sobre os impactos da educação integral são
confusos devido à enorme variedade no modo como as escolas utilizam o tempo adicional. O Mais
Educação contém várias atividades extras que podem ser selecionadas pelas escolas, incluindo
acompanhamento pedagógico, atividades esportivas, culturais e artísticas, etc. Resumimos a seguir
os estudos que analisam especificamente o impacto da oferta dessas atividades na carga horária
adicional das escolas.

Embora as escolas participantes do Mais Educação possam escolher as atividades que oferecerão a
seus alunos, é obrigatório selecionar pelo menos uma atividade focada em acompanhamento
pedagógico. Kraft (2013) calculou o efeito do tempo adicional na escola usado para tutorias diárias
o

sobre o rendimento dos alunos do 10 ano em uma escola charter em Boston. Os resultados mostram
que as tutorias que foram integradas à jornada escolar aumentaram o desempenho dos alunos em
Língua Inglesa e Artes com magnitude entre 0,15 e 0,25 de desvio-padrão por ano. No entanto, não
houve efeito sobre Matemática. Em Chicago, Matsudaira (2008) e Jacob e Lefgren (2004) verificaram
impactos positivos do reforço escolar nas notas dos alunos.

29

Na Itália, De Paola e Scoppa (2014)

encontraram um impacto positivo das atividades de reforço escolar nas notas obtidas pelos alunos
participantes, bem como um impacto negativo nas taxas de abandono.

Os estudos que visam a avaliar o impacto da carga horária adicional que é dedicada a atividades
esportivas mostram, em geral, impactos positivos em aprendizagem e medidas de frequência, mas
também há controvérsias. Por exemplo, Shephard et al. (1994), McNaughten e Gabbard (1993) e
Lipscomb (2007) encontraram efeitos positivos dessas atividades no resultados educacionais dos
alunos no Canadá e nos Estados Unidos. Por outro lado, Klaveren e Witte (2014) avaliam o impacto
da oferta das horas extras de atividades de futebol nos Países Baixos, constatando nenhuma melhora
significativa no desempenho dos alunos em exames de Matemática e Leitura.

Além da educação em tempo integral, o Mais Educação fornece merenda a seus alunos no período
extra, fato que por si só poderia trazer resultados benéficos para os alunos vulneráveis. A evidência
até agora sugere que esse tipo de política produz impactos positivos na frequência, mas não na
aprendizagem (Powell et al. (1998), McEwan (2012)).

Em suma, a literatura econômica encontrou efeitos distintos da educação integral sobre os resultados
educacionais, dependendo do contexto educacional do país, das características de cada programa,
das variáveis de resultado avaliadas, das metodologias econométricas aplicadas e da etapa escolar
analisada. Nosso estudo contribui para essa literatura de ampliação da jornada escolar de diversas
maneiras. Primeiro, o Mais Educação é o programa “carro-chefe” no Brasil, mas há ainda poucas
avaliações rigorosas de seus desdobramentos. Até onde sabemos, Mendes (2011) é a única
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Eles analisam as descontinuidades na probabilidade de admissão nesses cursos em torno da nota de corte.
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avaliação de impacto do programa, com metodologia econométrica, que foi capaz de realizar análises
de abrangência nacional. Nosso trabalho difere de Mendes (2011) porque tomamos um período mais
longo (2007-2011). Isso nos permite analisar os impactos do programa até três anos após a adesão
das escolas, utilizando uma abordagem de Diferenças em Diferenças para comparar as escolas que
aderiram ao programa com as escolas que não o fizeram, antes e após a implementação do
programa. Essa metodologia permite-nos explicar melhor a possível endogeneidade da variável de
"tratamento" e sua correlação com as características escolares não observadas. Além disso, como
temos informações mais detalhadas sobre o programa (por exemplo, o montante gasto por aluno, a
cobertura do programa dentro das escolas e o tipo de atividade escolhida), também trazemos uma
contribuição adicional à literatura por meio da realização de uma investigação detalhada sobre a
variação dos impactos de acordo com uma gama de características e nuances da implementação do
programa.

3. O Programa Mais Educação
O Mais Educação é uma iniciativa federal para promover a educação em tempo integral entre as
escolas públicas brasileiras com a ampliação da jornada escolar para chegar a pelo menos sete
horas diárias.

30

Segundos dados dos Censo Escolar de 2007, temos que a duração média diária das

aulas nas escolas públicas brasileiras era de 4,5 horas, ou seja, a ampliação da jornada escolar
proporcionada pelo Mais Educação representa aumento de mais de 50% na carga horária de ensino.
De modo geral, as metas do programa visam a reduzir vulnerabilidades, desigualdades e evasão,
além de proporcionar ganhos de aprendizagem às escolas públicas.

31

Essa ampliação da jornada escolar é conseguida por meio de apoio financeiro dado às escolas, que
viabiliza a implementação de atividades extras durante o período de tempo adicional. O programa
financia

32

alguns dos custos associados à ampliação da jornada escolar, tais como o pagamento dos

monitores responsáveis pelas atividades extras, o material necessário para desenvolvê-las e a

30

31

A jornada de sete horas por dia é o período mínimo adotado pelo governo federal para a educação em tempo integral.
Mais especificamente, as metas do Mais Educação são: fornecer serviços educativos para alunos com necessidades

educacionais especiais; prevenir e combater a violência contra crianças e adolescentes; promover a diversidade cultural nas
escolas públicas; incentivar o desenvolvimento humano, a cidadania e a solidariedade por meio do esporte e de outras
atividades de lazer; criar uma ligação mais próxima entre famílias/comunidades e escolas; desenvolver habilidades cognitivas;
reduzir a reprovação e a distorção idade/anoe.
32

Os subsídios destinados ao programa são repassados por meio do PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola).
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merenda escolar fornecida aos alunos no período adicional de aulas.

33

Os repasses federais ocorrem

uma vez ao ano e vão diretamente para os gestores escolares, proporcionando às instituições certa
autonomia para decidir como alocar seus recursos. A verba atribuída a cada escola depende do
número total de alunos que participam do programa, do número de assistentes e das atividades
extras que a escola optou por oferecer.

Escolas públicas federais, estaduais e municipais podem participar. O programa compreende escolas
de Ensino Fundamental e médio,

34

o

o

com foco nos alunos de 5 e 9 anos,

35

uma vez que esses são os

anos com taxas de abandono mais altas. O MEC seleciona quais escolas podem aderir
voluntariamente. Os critérios de seleção incluem número mínimo de alunos matriculados na escola,
escolas com baixo IDEB e/ou localizadas em áreas de vulnerabilidade social e a participação no
programa no ano anterior. Embora não haja grandes mudanças no direcionamento global desses
critérios ao longo dos anos, eles são um tanto flexíveis, no sentido de que, empiricamente, nota-se
que as regras não são tão rígidas e as notas de corte não são seguintes tão à risca. A exceção mais
relevante está relacionada com o critério de população municipal e a urbanização, que passaram por
modificações significativas ao longo desse tempo.

36

As escolas participantes do Mais Educação podem escolher as atividades que querem oferecer a
seus alunos. O MEC recomenda que elas selecionem as atividades de acordo com sua proposta
pedagógica, totalizando 5 ou 6 atividades

33

37

divididas em 3 ou 4 macrocampos diferentes.

38

O

O PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar) repassa recursos para a merenda dos alunos com base em um valor

fixo para cada estudante participante do programa.
34

Em 2008, apenas as escolas de Ensino Fundamental podiam aderir ao Mais Educação. Em 2009, o programa foi ampliado

para incluir as escolas do Ensino Médio. No entanto, mesmo com essa ampliação, o foco do Mais Educação permaneceu
sobre os 5o e 9o anos das escolas de Ensino Fundamental, porque esses são os anos com maior taxa de abandono.
35

A educação básica no Brasil inclui a Educação Infantil, o Ensino Fundamental e o Ensino Médio. O Ensino Fundamental é

compulsório para crianças entre as idades de seis e quatorze anos. O ciclo da Educação Básica compreende nove anos de
estudos.
36

Os critérios de seleção para a inscrição das escolas entre 2008 e 2011 foram: Assinatura do "Compromisso Todos pela

Educação"; Participação regular no Programa Dinheiro Direto na Escola (PPDE); Ter, no mínimo, 100 alunos matriculados;
Participação no Mais Educação no ano anterior; Escolas com IDEB baixo e/ou localizadas em áreas de vulnerabilidade social;
Capitais e cidades de regiões metropolitanas. O critério da população municipal era: em 2008, cidades com mais de 200 mil
habitantes; em 2009, cidades com mais de 50 mil habitantes; em 2010, cidades com mais de 90 mil habitantes; em 2011,
cidades com mais de 18.844 habitantes.
37
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Em 2008, a quantidade mínima de atividades era três; em 2009, o máximo foram dez atividades.
Em 2008, era possível escolher apenas três macrocampos.
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programa é multidisciplinar,

39

contendo atividades relacionadas a uma ampla gama de áreas do

conhecimento. Em 2008, estavam disponíveis os seguintes macrocampos: Acompanhamento
Pedagógico (Matemática, Português, Ciências); Meio Ambiente; Esporte e Lazer; Direitos Humanos;
Cultura e Artes; Cultura Digital; Prevenção e Promoção da Saúde, Nutrição e Prevenção;
Educomunicação; Educação Científica; Educação Cívica; Educação Financeira; e Economia
40

Criativa. As atividades podem ser realizadas dentro ou fora da área da escola, frequentemente
estabelecendo parcerias com organizações da sociedade civil ou entidades públicas/privadas. Há a
obrigatoriedade de oferecer ao menos uma atividade relacionada a reforço pedagógico.

Nem todos os alunos de cada escola participante integravam o Mais Educação necessariamente. A
participação do aluno depende de seu interesse e dos critérios usados pela escola para a adesão, o
que pode variar de escola para escola. Observamos que cada instituição de ensino pode selecionar
quais e quantos alunos participarão do Mais Educação em um determinado ano. Embora cada uma
seja livre para definir seus próprios critérios de seleção dos alunos, o MEC fornece algumas diretrizes
para essa seleção, sugerindo foco em alunos mais vulneráveis e/ou com maior probabilidade de
abandono.

41

Em geral, a maioria dos alunos matriculados em uma escola participante acaba aderindo

ao programa. Dados do MEC e do INEP mostram que, entre 2008 e 2011, o percentual médio de
alunos participantes por escola foi de 77%, sendo a mediana de 82%.

3.1. O Histórico do Programa
O programa começou em 2008, expandindo-se gradualmente desde então. A Tabela 1 traz a
cobertura do Mais Educação em todo o país e por regiões entre 2008 e 2011, informando o número
de escolas participantes do programa e o percentual que representa em relação ao total de escolas
da rede pública brasileira.
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Os resultados mostram grande heterogeneidade na proporção de escolas

O programa é realizado conjuntamente pelo Ministério da Educação, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à

Fome, Ministério do Esporte, Ministério da Cultura, Ministério do Meio Ambiente, Ministério da Ciência e Tecnologia, Secretaria
Nacional de Juventude e Ministério da Defesa.
40

As áreas de conhecimento sofreram ligeira mudança no decorrer dos anos. Em algumas edições do programa, nem todas

as áreas estavam disponíveis, mas não havia diferenças expressivas de um ano para outro.
41

Os critérios para seleção de alunos sugeridos pelo MEC foram: alunos que estão em risco e/ou estão em situação de

vulnerabilidade social; os alunos com níveis elevados de discrepâncias entre a idade e o ano escolar; alunos dos últimos anos
do 1o e 2o ciclos da educação básica (5o e 9 o anos); alunos em anos com altas de taxas de evasão ou repetição; alunos que
congregam seus colegas - incentivando, líderes positivos (âncoras); beneficiários do Bolsa Família.
42

O percentual de escolas participantes do Mais Educação é o número total de escolas que participam do programa dividido

pelo número total de escolas públicas cadastradas no Censo Escolar no ano anterior. Excluímos da amostra as escolas
particulares.
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participantes em cada região. Por exemplo, em 2011, o ano com cobertura máxima do programa no
período analisado, enquanto no Centro-Oeste 11,2% das escolas públicas participaram do Mais
Educação, no Nordeste, esse percentual atingiu apenas 5,2%. Há também grande variação na
cobertura do programa no decorrer do tempo. Em 2008, 1.380 escolas estavam inscritas no Mais
Educação, totalizando 924.584 alunos participantes. Essa abrangência aumentou muito em poucos
anos, contemplando 12.294 escolas ou 6,2% do número total de escolas públicas brasileiras em 2011
(11,1 milhões de alunos).

Tabela 1 – Total de escolas participantes do Mais Educação entre 2008 e 2011

Características
Norte
Nordeste
Sudeste
Sul
Centro-Oeste
Total

2008
(1)

2009
(2)

2010
(3)

2011
(3)

163

879

1.301

1.791

0,6%

3,1%

4,5%

6,1%

791

1.893

3.511

4.770

0,9%

2,1%

3,9%

5,2%

207

1.105

3.066

3.544

0,4%

2,1%

5,7%

6,6%

99

326

1.034

1.792

0,4%

1,3%

4,1%

7,1%

120

437

745

1.027

1,4%

4,9%

8,2%

11,2%

1.380

4.640

9.657

12.924

0,7%

2,3%

4,7%

6,2%

Fonte: MEC/FNDE e INEP.
Obs.: esta tabela apresenta o número total de escolas participantes do Mais Educação entre 2008 e 2011
em diferentes regiões e no país. Os percentuais mostram a parcela de escolas participantes do Mais
Educação em relação às escolas públicas de cada região e do país todo. Calculamos esses percentuais
dividindo o número de escolas participantes do Mais Educação pelo total de escolas públicas por região e
no país todo usando o Censo Escolar como referência. A coluna 1 traz os dados de 2008; a coluna 2, de
2009; a coluna 3, de 2010; e a coluna 4, de 2011.

A Figura A1, no apêndice, mostra que a expansão da cobertura do programa entre 2008 e 2011 foi
acompanhada por grande aumento de recursos repassados às escolas. Da mesma forma, houve
aumento significativo no repasse por aluno no período, passando de R$ 31,60/aluno para R$74,80/
aluno.
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4. Metodologia
Comparamos o desempenho das escolas participantes (tratadas) do Mais Educação com as escolas
não participantes (controle) antes e depois da implementação do programa. Primeiramente, as
escolas tratadas de nossa amostra principal são as que aderiram ao Mais Educação em 2008 e
permaneceram no programa até 2011. Para selecionar o grupo de controle, utilizamos uma amostra
de escolas que até 2011 ainda não tinham aderido ao Mais Educação. As escolas que entraram para
o programa nos anos de 2009, 2010 e 2011 foram excluídas dessa amostra.
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O problema com essa comparação simples entre os dois grupos está no fato de que a participação no
programa é restrita (às escolas pré-selecionadas pelo MEC) e voluntária. Assim, é provável que tanto
escolas quanto alunos sejam diferentes, dependendo de sua adesão ou não ao programa. Além
disso, como as escolas devem atender determinados critérios para aderir ao programa, elas
certamente apresentarão diferença quanto a essas características. Esse é um problema bem
conhecido na literatura empírica de avaliação de impacto dos programas sociais (ver Mayer, 1994).
Para mitigar esse viés, adotamos a metodologia de pareamento por escore de propensão. Isso
implica que, dentre as escolas elegíveis para o grupo de controle, escolhemos as instituições
semelhantes às escolas de tratamento no que se refere a várias características observáveis, usando
sua probabilidade implícita estimada de participação na política. Ademais, exploramos o fato de que
podemos observar a mesma escola ao longo do tempo e comparar a mudança de resultados
educacionais entre 2007 e 2011 de todas as escolas, tanto as de tratamento quanto as de controle.

As técnicas de pareamento consistem em agrupar unidades tratadas com unidades não tratadas que
são semelhantes em características observáveis, como forma de construir um grupo de controle que
represente adequadamente o que aconteceria com as unidades tratadas se não tivessem aderido ao
programa. Formalmente, sob o pressuposto de independência condicional, a saber, (𝑌1𝑖 , 𝑌0𝑖 ) ⊥
𝑇𝑖 | 𝑋𝑖 , temos que 𝐸(𝑌0 | 𝑇 = 1, 𝑋) = 𝐸(𝑌0 | 𝑇 = 0, 𝑋).
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Comparamos as escolas que saíram do programa entre 2008 e 2011 com as escolas que entraram para o Mais Educação

em 2008 e permaneceram até 2011 (ver Tabela A2). No 5o ano, da subamostra de escolas que aderiram ao Mais Educação em
2008 e das quais as informações estavam completas, 88% permaneceram no programa até 2011. Do 9o ano, esse percentual
foi de 82%. Em 2007, as escolas que saíram do Mais Educação tinham, em média, IDEB mais baixo e o percentual maior
dentre elas eram escolas estaduais. Do 5o ano, as escolas restantes são semelhantes às que deixaram o Mais Educação,
enquanto que as escolas restantes do 9 o ano são ligeiramente diferentes daquelas que saíram do programa.
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Quando incluímos grande número de variáveis, ou variáveis contínuas e/ou multidimensionais, no
vetor X fica cada vez mais difícil estabelecer uma correspondência entre tratados e controles a partir
desse vetor de covariadas. Rosenbaum e Rubin (1983) provam que o pressuposto de independência
condicional é válido se condicionarmos à probabilidade estimada de participação no programa,
chamada escore de propensão. O uso do escore de propensão resolve o problema de
dimensionalidade das técnicas de pareamento.

Essa técnica é chamada de pareamento baseado no escore de propensão e adota as seguintes
hipóteses de identificação:
(1) (𝑌1𝑖 , 𝑌0𝑖 ) ⊥ 𝑇𝑖 | 𝑝(𝑋𝑖 ) (independência condicional); e
(2) 0 < 𝑝(𝑋𝑖 ) < 1, onde 𝑝(𝑋𝑖 ) = 𝑃𝑟𝑜𝑏 (𝑇𝑖 = 1 | 𝑋𝑖 ) (suporte comum).
Na prática, a hipótese de independência condicional significa que não podemos ter fatores não
observáveis afetando a participação no Mais Educação, como autosseleção de escolas ou critérios de
elegibilidade não observáveis. A hipótese de suporte comum exige que, na distribuição do escore de
propensão, haja uma região onde as probabilidades estimadas de participação no Mais Educação
sejam semelhantes nas escolas participantes e não participantes.

A combinação das condições 1 e 2 acima é conhecida como ignorabilidade forte. A equação 3 abaixo
usa o resultado onde, sob ignorabilidade, a independência entre os resultados potenciais e a
definição do tratamento é mantida quando condicionada ao escore de propensão, somente
(Rosenbaum e Rubin, 1983). Ou seja, em subpopulações com o mesmo valor p(X), as variáveis
explicativas são independentes do tratamento e, portanto, não geram viés. Neste estudo, essa
condição pode ser expressa como:
( 𝑌1 , 𝑌0 ) ⊥ 𝑇| 𝑋, 0 < 𝑃𝑟𝑜𝑏 (𝑇 = 1|𝑋) < 1

(3)

onde Y representa as variáveis de resultado (resultados das provas de Português e Matemática,
taxas de abandono); T é um dado fictício que é igual a um se a escola participou do Mais Educação,
e zero se não participou; e X é um vetor de variáveis observáveis pré-tratamento.

Empiricamente, no entanto, o p(X) verdadeiro não é conhecido, então devemos estimar um modelo
estatístico para ele. A função p(X) foi estimada a partir de um modelo Probit, onde a variável
dependente é um indicador binário de participação no Mais Educação, e as variáveis de controle são
características de escolas e municípios em 2007, antes da primeira implementação da política. Com
base no escore de propensão estimado (𝑝̂ (𝑋)) realizamos o pareamento pelo método do vizinho mais
próximo. Usamos o pareamento com um vizinho único e com substituição, ou seja, podemos
considerar a mesma escola de controle em vários casos de pareamento com escolas de tratamento.
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Também usamos a condição de suporte comum que restringe a amostra das unidades de controle a
apenas aquelas que são comparáveis com o grupo de tratamento (Dehejia e Wahba, 2002; Caliendo
e Kopeinig, 2008).

Primeiro, calculamos o escore de propensão usando uma regressão Probit na qual a variável binária
Mais Educação é uma variável dependente. No modelo Probit, presumimos que a probabilidade de
participar do programa Mais Educação segue o seguinte modelo:
𝑃𝑟𝑜𝑏 (𝑀𝑎𝑖𝑠 𝐸𝑑𝑢𝑐𝑎çã𝑜 = 1 | 𝑋) = Φ (𝑋𝐵)

(4)

onde Φ (. ) denota a função de distribuição acumulada normal padrão; como definido anteriormente, X
é um conjunto de características observáveis, incluindo variáveis usadas como critério para
selecionar as escolas, como a população municipal, e uma medida municipal de vulnerabilidade
social (Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – IDHM) e, no âmbito da escola, o IDEB e o
número total de matrículas de alunos. Além disso, foram incluídos também (pensando na análise da
coorte de 2008) os resultados educacionais dos alunos das escolas antes da adesão ao programa
(resultados das provas de Matemática e Português e taxa de abandono de 2007) e sua variação entre
2005 e 2007.

Ademais, levamos em conta várias características das escolas que poderiam influenciar sua decisão
de participar do Mais Educação, como o número de funcionários; se a escola possuía quadra de
esportes, biblioteca, laboratório de Ciências e outros aspectos de infraestrutura. Também
consideramos o fato de que tanto as escolas de tratamento como as de controle poderiam ter
participado de iniciativas anteriores de aumento da jornada escolar. Para tanto, incluímos na
regressão Probit a duração média das aulas em cada escola e o percentual de turmas em cada
escola considerada como educação integral (duração de 7 horas ou mais). Enquanto a duração
média da aula nas escolas brasileiras permaneceu estável entre 2007 e 2011, o percentual de
escolas com aulas em tempo integral aumentou em todo o período.

Dessa forma, nossa principal equação em forma reduzida é dada por:
𝑌𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 𝐷2011𝑡 + 𝛽2 (𝑀𝑎𝑖𝑠 𝐸𝑑𝑢𝑐𝑎çã𝑜𝑖 × 𝐷2011𝑡 ) + 𝑆𝑖 + 𝜀𝑖𝑡

(5)

onde Y é o resultado de interesse (nota média nas avaliações da Prova Brasil ou a taxa de abandono)
no que se refere à escola, D2011 é uma variável dummy que assume o valor um no ano de 2011 e
zero para o ano de 2007, e 𝑆𝑖 são efeitos fixos de escola. Em nossa análise principal (como três anos
de adesão), t=2007, 2011. Fizemos o cálculo da equação 5 com mínimos quadrados ponderados,
onde os pesos são dados pelo número de vezes em que as observações foram utilizadas no
pareamento por escore de propensão. Todos os erros padrões 𝜀𝑖𝑡 são agrupados no nível da escola
para permitir uma autocorrelação serial dos erros ao longo do tempo. O termo de erro 𝜀𝑖𝑡 inclui
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fatores não observados que variam no tempo. Caso esses fatores sejam correlacionados com o
tratamento e com a variável de resposta 𝑌𝑖𝑡 , o estimador dado pela equação 5 pode ser viesado. O
principal coeficiente de interesse é 𝛽2 , que reflete o impacto médio do programa em uma gama de
resultados escolares. Os resultados da regressão no estudo serão sempre apresentados
o

o

separadamente para as quatro amostras diferentes, a do 5 e a do 9 anos, das coortes de 2008 e
2010.

Tendo em vista a análise de três anos para a coorte de 2008, definimos a variável Mais Educação
assumindo o valor um para o conjunto de escolas que aderiram ao programa em 2008 e
permaneceram no programa até 2011. Selecionamos as escolas que aderiram em 2008, uma vez que
essas escolas tiveram maior tempo de exposição ao programa. Notamos que os critérios de seleção
44

das escolas da população municipal mínima mudaram com o tempo. Assim sendo, a análise das
escolas que aderiram ao programa nos anos seguintes poderia levar a resultados diferentes.

Também observamos que nossa equação reduzida final irá comparar escolas participantes e não
participantes no Mais Educação antes e depois da implementação da intervenção, o que equivale a
um estimador de Diferenças em Diferenças com pareamento. O método de Diferenças em Diferenças
compara grupos de tratamento e controle em termos de mudança nos resultados ao longo do tempo,
com base nos resultados observados em um período anterior à intervenção. O método pressupõe
que haja heterogeneidade não observada na participação de um programa, mas assume que esses
fatores sejam invariáveis no tempo e não correlacionados com o tratamento ao longo do tempo. De
acordo com Khandker et al. (2010), a principal vantagem dessa metodologia é relaxar o pressuposto
de independência condicional ou seleção em observáveis. A principal hipótese de identificação do
estimador de Diferenças em Diferenças é que as variáveis dependentes de escolas tratadas e não
tratadas seguem tendências paralelas no tempo. Comparamos as escolas que aderiram ao Mais
Educação com as escolas não aderidas, mas nem todos os alunos das escolas tratadas participaram
do programa. Assim, o resultado que calculamos relaciona-se ao efeito do programa quando apenas
alguns alunos receberam o tratamento. Apesar dos critérios de seleção dos alunos, sugeridos pelo
MEC, não temos nenhuma informação disponível para identificar quais alunos estão participando do
programa, sem saber exatamente a taxa de frequência nas atividades nem suas características
pessoais.

Muitas vezes, o Mais Educação articula-se com outras políticas subnacionais que promovem a
ampliação da jornada escolar em escolas municipais e estaduais. Devido à limitação de dados,
porém, esse é um aspecto que não podemos levar em consideração, pois não há registro
consolidado a respeito desses outros programas concomitantes. Portanto, nossos resultados podem
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Em 2008, a população municipal tinha que ser superior a 200 mil habitantes, enquanto que, em 2011, o valor de corte da

população era de 18.844 habitantes.
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estar refletindo os impactos de outros programas estaduais ou municipais implementados
simultaneamente ao Mais Educação. Contudo, uma vez que o Mais Educação se propõe
prioritariamente a ser um indutor de políticas de educação integral, aumentando a demanda por
políticas subnacionais complementares, defendemos que é legítimo incluir esses impactos
correlacionados, ou seja, interpretá-los como também fazendo parte do impacto principal do
programa federal. Caso essas políticas educacionais dos estados e municípios venham a ser
registradas em base nacional única no futuro, essas informações podem ser de grande valia para
novos estudos sobre o tema da educação integral no Brasil.

Além disso, para a coorte de 2008, três anos após a adesão, verificamos a heterogeneidade dos
resultados de acordo com diversas características de implementação do programa, representadas
pela variável Z:
𝑌𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 𝐷2011𝑡 + 𝛽2 𝐷2009𝑡 + 𝛽3 (𝑀𝑎𝑖𝑠 𝐸𝑑𝑢𝑐𝑎çã𝑜𝑖 × 𝐷2011𝑡 ) + 𝛽4 (𝑀𝑎𝑖𝑠 𝐸𝑑𝑢𝑐𝑎çã𝑜𝑖 ×
𝐷2009𝑡 ) + 𝛽5 𝑍𝑖𝑡 + 𝑆𝑖 + 𝜀𝑖𝑡

(6)

onde Z é a variável de heterogeneidade (por exemplo, gastos por aluno e cobertura do programa),
D2011 é uma variável dummy que assume o valor um para o ano de 2011 e zero nos outros casos,
D2009 é uma variável dummy que assume o valor um para o ano de 2009 e zero nos outros casos,
t=2007, 2009, 2011, e as outras variáveis são como definidas previamente.

Calculamos o efeito médio do programa no curtíssimo prazo, ou seja, cerca de um ano após a
adesão, para outras duas amostras: a) Escolas que aderiram ao Mais Educação em 2008 e
permaneceram no programa até 2011. Nesse caso, comparamos o desempenho em resultados
educacionais entre 2007 e 2009; e b) Escolas que aderiram ao programa em 2010 e permaneceram
até 2011. Nesse caso, comparamos o desempenho educacional das escolas entre 2009 e 2011. Os
cálculos dessa etapa seguem a mesma metodologia usada na análise de curto prazo, apresentada
anteriormente, e o modelo econométrico utilizado é análogo à forma reduzida apresentada na
equação 5. Para a amostra (a), t=2007, 2009 e para a amostra (b), t=2009, 2011.
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5. Dados e Estatísticas Descritivas

5.1. Dados
Analisamos os dados do Censo Escolar entre 2007 e 2011. Tratam-se de informações coletadas
anualmente pelo INEP

45

e seu enfoque é a Educação Básica oferecida tanto por escolas públicas

como privadas. Concentramo-nos, em particular, nos dados sobre as características das escolas e as
matrículas dos alunos das redes públicas. Escolas particulares e escolas que não estavam em
funcionamento em determinado ano foram excluídas de nossa amostra. Da mesma forma, excluímos
as escolas que oferecem ensino especializado para pessoas portadoras de alguma forma de
deficiência.

Usamos dados administrativos do FNDE

46

para reunir informações sobre as escolas participantes do

Mais Educação entre 2008 e 2011. Mais especificamente, identificamos, ao nível das escolas: i) o
custo total do programa no ano, que subdivide-se em custeio (por exemplo, pagamentos de
monitores, merenda, transporte) e capital (por exemplo, aquisição de materiais didáticos e reparos no
prédio da escola); ii) os macrocampos selecionados em cada ano; iii) o número de alunos que
participaram do programa em cada ano. Uma ressalva importante em relação aos dados
administrativos do FNDE é que ele nos fornece o ano de adesão de cada escola ao Mais Educação,
mas não temos nenhuma informação sobre o momento exato em que as atividades do programa
tiveram início de fato. De acordo com o MEC/FNDE, a defasagem entre a adesão das escolas e o
início das atividades do Mais Educação é, em geral, de até um ano, podendo variar entre as escolas.
Em nossa análise, presumimos uma defasagem de um ano entre a adesão das escolas e o início do
Mais Educação. No entanto, é importante salientar que a diferença de tempo de exposição entre as
escolas pode levar a impactos heterogêneos, principalmente na análise de curtíssimo prazo.

Medimos os resultados educacionais usando três conjuntos de dados diferentes. Primeiramente,
medimos o rendimento acadêmico dos alunos em Português e Matemática por meio de um exame
nacional padronizado, a Prova Brasil. Trata-se de uma avaliação censitária da rede pública, para
o

o

alunos do 5 e do 9 anos do Ensino Fundamental. Implementada em 2005, a avaliação ocorre a cada
dois anos. Assim, utilizamos os dados de 2005, 2007, 2009 e 2011, ou seja, todos que estavam
disponíveis no momento em que iniciamos este estudo. Em nossa análise principal (coorte de 2008),
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Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira.
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.
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é importante notar que foram retidas da amostra as escolas das áreas rurais,

47

uma vez que as

primeiras edições da Prova Brasil foram aplicadas em escolas urbanas, apenas.

48

Em segundo lugar,

para medir a qualidade do ensino de modo mais amplo, usamos o Índice de Desenvolvimento do
Ensino Básico (IDEB), criado em 2007 pelo INEP e que compila, em um único índice, as médias
obtidas pelos alunos nas avaliações padronizadas e o fluxo escolar.

49

O índice é calculado a partir de

50

dados do Censo Escolar e da Prova Brasil , e está disponível em nível municipal, estadual e por
escola. Utilizamos essa variável, ao nível da escola, referente aos anos de 2005, 2007, 2009 e 2011.
Finalmente, analisamos as taxas de abandono no nível da escola, calculadas pelo INEP, para os anos
o

o

de 2007, 2009 e 2011. Em nossa análise, concentramo-nos nas taxas de abandono do 1 e do 2
o

o

o

o

ciclos do Ensino Fundamental (do 1 ao 5 anos e do 6 ao 9 anos, respectivamente).

Além disso, também utilizamos o Censo Demográfico brasileiro de 2000 e 2010, coletado pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e bases de dados disponibilizadas pelo Instituto
51

de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), para verificar as características dos municípios (IDHM ,
52

população , entre outros).

53

Nossa análise empírica também avalia a heterogeneidade dos impactos de acordo com as várias
características do programa, tais como a cobertura do Mais Educação na escola (percentual de
alunos que se beneficiam da jornada ampliada), o montante gasto por aluno por ano e as áreas
temáticas contempladas pelas atividades escolhidas. Computamos o gasto por aluno usando dados
administrativos do FNDE sobre o repasse financeiro total para a escola dividido pelo número de
alunos da escola que foram declarados como participantes do programa. Os macrocampos
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Na análise de curto prazo, ao estimar os impactos médios em nossa amostra de escolas que aderiram ao programa em

2010, as escolas rurais foram incluídas.
48

Enquanto em 2005 a amostra de escolas avaliadas na Prova Brasil incluía somente as escolas urbanas com pelo menos 30

alunos matriculados em cada um dos anos avaliados, a partir de 2007, algumas escolas públicas rurais começaram a participar
da avaliação, mas somente alunos matriculados no 5o ano. Em 2009, a Prova Brasil começou a incluir o 9o ano das escolas
públicas rurais. Assim, em nossa amostra, excluímos as escolas rurais, uma vez que não é possível acompanhar a evolução
dos resultados do aproveitamento de seus alunos entre 2005 e 2011.
49

Fluxo escolar é a progressão dos alunos nos anos acadêmicos em qualquer nível de ensino. No IDEB, é medido pelas taxas

de aprovação.
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Para escolas e municípios, o IDEB usa a Prova Brasil. Porém, nos âmbitos estadual e nacional, usa-se o SAEB.
Índice de Desenvolvimento Humano Municipal.
Uma vez que o Censo Demográfico é realizado decenalmente, usamos estimativas populacionais para os anos analisados

(2007-2011), calculadas pelo IBGE.
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O Atlas do PNUD (2013) reúne dados do Censo Demográfico por município, e esse conjunto de dados foi usado na análise.
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escolhidos também foram informados pelo FNDE. A cobertura do programa é calculada dividindo o
número total de alunos participantes do Mais Educação em determinado ano, obtido por meio do
FNDE, pelo número total de matrículas do Censo Escolar do ano anterior.
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Além disso, também avaliamos se os impactos do programa diferem substancialmente dependendo
da localização da escola, analisando as seguintes variáveis: população do município (IBGE), o PIB
per capita do município (IPEA) e a verba municipal destinada à educação e à cultura (Secretaria do
55

Tesouro Nacional). Todas essas variáveis estão disponíveis no IPEADATA por município. Todas as
variáveis monetárias nominais foram deflacionadas pelo IPCA,

56

índice de preços ao consumidor.

Nossa amostra final inclui somente as escolas para as quais dispomos de informações de todas as
variáveis de interesse, conforme relacionadas na Tabela A1 para o período de 2007-2011. Assim,
57

nosso estudo usa uma subamostra de escolas participantes e que apresentam perfil específico. A
Tabela A3 resume as características das escolas que aderiram ao Mais Educação em 2008 e
permaneceram até 2011, mas cujas informações sobre as variáveis selecionadas estão incompletas.
A tabela compara-as com as escolas tratadas usadas em nossa análise. Em geral, as escolas
excluídas contavam com uma infraestrutura escolar semelhante (biblioteca, saneamento básico,
quadra de esportes, etc.), porém apresentaram resultados educacionais piores, ou seja, IDEB e
resultados das provas mais baixos e taxas de abandono mais altas. Se as escolas com alunos de
melhor aproveitamento se beneficiam mais da ampliação da jornada escolar, nossos resultados
podem estar superestimando os impactos do programa. Entretanto, se os alunos com histórico
acadêmico inferior são os que se beneficiam mais do Mais Educação, estamos subestimando os
resultados.
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O número informado de matrículas ocorridas nas escolas que aderiram ao Mais Educação considera o Censo Escolar do

ano anterior.
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http://www.ipeadata.gov.br/
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).
No que se refere às escolas da amostra que aderiram ao programa em 2010 e permaneceram até 2011, analisamos a

amostra das escolas participantes, cujas informações de todas as variáveis de interesse no período de 2009-2011 estão
completas.

64

5.2. Estatísticas Descritivas
A Tabela 2 traz a diferença entre as escolas que aderiram ao Mais Educação e todas as escolas não
participantes em nossa amostra, em relação às três principais variáveis de resultado de nosso
interesse: os resultados na Prova Brasil de Português e Matemática e a taxa de abandono escolar.

Tabela 2 – Média de desempenho dos alunos das escolas participantes e não participantes

Escolas no Mais
Educação

Escolas não
participantes

2007
2011
2007
2011
(1)
(2)
(3)
(4)
Painel A: médias das escolas de 5º ano

Diferenças
médias entre os
grupos
2007
(5)

2011
(6)

Notas de Português

164

179

176

192

-11,9***

-13,3***

Notas de
Matemática

180

195

194

212

-14,2***

-17,6***

Taxa de abandono

5,9

3,1

2,1

1,1

3,8***

1,97***

Nº observações

611

611

17.263

17.263

Painel B: médias das escolas de 9º ano
Notas de Português

222

233

230

241

-8,4***

-8,6***

Notas de
Matemática

230

236

243

249

-13,4***

-13,1***

12,0

7,2

5,2

3,6

6.8***

3.6***

555

555

13.404

13.404

Taxa de abandono
Nº observações
Fonte: INEP.

Obs.: a tabela apresenta a média de desempenho dos alunos (resultados da Prova Brasil e
taxas de abandono) das escolas que aderiram ao Mais Educação em 2008 e permaneceram até
2011 (colunas 1 e 2) e das escolas não participantes (colunas 3 e 4). As colunas 5 e 6 trazem
as diferenças médias das variáveis entre os dois grupos. Foram realizados testes t para
detectar as diferenças médias das variáveis entre os dois grupos.
*Significativo a 10%. **Significativo a 5%. ***Significativo a 1%.
O Painel A apresenta estas estatísticas da amostra das escolas de 5º ano. O Painel B
apresenta estas estatísticas da amostra das escolas de 9º ano.

Os resultados mostram que as escolas tratadas apresentam médias mais baixas em Matemática e
Português e taxas de abandono mais elevadas quando comparadas às escolas não participantes. No
o

5 ano, a diferença entre essas escolas nos resultados da Prova Brasil aumentou no período
analisado, enquanto as taxas de abandono nas escolas tratadas diminuíram em proporções mais
o

altas. No 9 ano, a diferença das notas de Matemática e Português manteve-se estável ao longo dos
anos ao passo que as taxas de abandono reduziram-se significativamente mais entre as escolas
participantes do programa.
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Contudo, essa simples comparação não implica nenhuma causalidade. Como discutido acima, é
muito provável que as escolas do Mais Educação sejam muito diferentes de todas as outras escolas.
Em particular, na Tabela 3, apresentamos as características das escolas que aderem ao programa em
2007, antes do início do Mais Educação. O ponto principal dessa tabela é mostrar que, a partir de
2007, as escolas que aderiram ao Mais Educação em 2008 e permaneceram em todos os anos até
2011 já são substancialmente diferentes das escolas que não aderiram ao programa no que diz
respeito às várias características observáveis de interesse.
Tabela 3 – Características médias das escolas em 2007 (antes do pareamento), por status de
tratamento

Variável

Escolas no
Mais Educação
(2008-2011)

Escolas não
participantes

Diferença
(1)-(2)

Painel A: escolas de 5º ano

∆ Notas de
Português
∆ Notas de
Matemática
IDEB
∆ IDEB
População municipal
Número de
matrículas
IDHM
Urbano
Saneamento básico
Biblioteca
Quadra esportiva
Número de salas de
aula
Número de
computadores
Laboratório de
ciências
Laboratório de
informática
Sala de professores
DVD
Retroprojetor
Número de
funcionários
Merenda escolar
Número de salas de
aula ocupadas
Aulas matutinas
Creche

Escolas no
Mais
Educação
(2008-2011)

Escolas não
participantes

Diferença
(3)-(4)

Painel B: escolas de 9º ano

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1,0

1,0

0,0

5,0

3,4

1,6***

10,5

8,6

1,9***

1,6

1,0

0,6

3,5
0,4
1.180.426

4,3
0,3
788.482

-0,8**
0,1**
391,943***

2,9
0,3
1.364.439

3,8
0,2
777.606

-0,9***
0,2***
586.833***

924

593

331***

1159

849

310***

0,8
1,0
1,0
0,8
0,5

0,7
1,0
1,0
0,6
0,5

0.0**
0,0
0,0***
0,1***
0,0

0,8
1,0
1,0
0,9
0,7

0,7
1,0
1,0
0,8
0,7

0,0***
0,0
0,0***
0,1***
-0,1***

13,0

10,8

2,2***

14,3

12,7

1,6***

0,9

0,9

0,1***

1,0

0,9

0,0**

0,1

0,1

0,0***

0,3

0,3

0,0

0,5

0,4

0,1***

0,6

0,7

-0,1***

0,9
0,9
0,7

0,8
0,9
0,6

0,1***
0,0*
0,1***

1,0
0,9
0,9

0,9
0,9
0,9

0,0***
0,0
0,0**

65,3

44,8

20,5***

76,2

60,1

16,0***

0,9

1,0

0,0***

0,9

1,0

0,0***

13,6

10,7

2,9***

14,4

12,5

1,9***

0,5
0,0

0,6
0,0

-0,1***
0,0*

0,5
0,0

0,6
0,0

-0,1***
0,0***
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Tabela 3 – Continuação

Variável

Escolas no
Mais Educação
(2008-2011)

Escolas não
participantes

Diferença
(1)-(2)

Painel A: escolas de 5º ano

Escolas no
Mais
Educação
(2008-2011)

Escolas não
participantes

Diferença
(3)-(4)

Painel B: escolas de 9º ano

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Educação Infantil
Escolas estaduais
Ensino Médio
Educação Integral
Duração da aula

0,4
0,3
0,1
0,0
4,3

0,4
0,3
0,1
0,0
4,4

0,0
0,0
0,0*
0,0
-0,1***

0,2
0,6
0,4
0,0
4,3

0,2
0,7
0,5
0,0
4,5

-0,1***
-0,1***
-0,1***
0,0
-0,2***

Nº observações

611

17.263

555

13.404

Fonte: INEP.
Obs.: a tabela apresenta as características médias em 2007 das escolas que se inscreveram no Mais Educação
em 2008 e permaneceram até 2011 (coluna 1 e coluna 4) e das escolas não participantes (colunas 2 e 5).
As colunas 3 e 6 mostram as diferenças médias das variáveis entre os dois grupos. Foram realizados testes t
para detectar as diferenças médias das variáveis entre os dois grupos.
*Significativo a 10%. **Significativo a 5%. ***Significativo a 1%.
O Painel A apresenta estas estatísticas da amostra das escolas de 5º ano. O Painel B apresenta estas
estatísticas da amostra das escolas de 9º ano.

Parte dessa diferença pode estar relacionada com a participação voluntária no programa. Além disso,
o MEC define certos critérios para a seleção das escolas. Para a coorte entrante em 2008, a saber,
requeria que as escolas inscritas tivessem ao menos 100 alunos, possuíssem IDEB baixo e/ou se
localizassem em áreas de vulnerabilidade social, e estivessem em cidades com mais de 200 mil
habitantes. Consequentemente, como esperado, antes do início do programa, as escolas tratadas
apresentavam resultados educacionais piores, maior número de matrículas e estavam localizadas
nas cidades maiores. Porém, entre 2005 e 2007, as escolas tratadas registravam uma melhoria mais
acentuada dos seus resultados educacionais, tanto em termos de IDEB como dos resultados médios
na Prova Brasil. Como as escolas participantes do Mais Educação contam com maior número de
matrículas, elas também apresentam maior número de funcionários, salas de aula, computadores e
alguns outros itens de infraestrutura. Curiosamente, as escolas que não aderiram ao Mais Educação
tinham, em média, aulas com maior duração.
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Em 2010, os critérios de seleção do Mais Educação permaneceram inalterados, exceto o critério de população, definindo

que as escolas deveriam estar localizadas em cidades com mais de 50 mil habitantes. Consequentemente, como esperado,
antes do início do programa, as escolas que aderiram ao Mais Educação em 2010 apresentavam resultados educacionais
piores, maior número de matrículas e estavam localizadas nas cidades maiores. No entanto, entre 2007 e 2009, as escolas
tratadas melhoraram seus resultados educacionais, com números mais elevados do IDEB e dos resultados da Prova Brasil (ver
Tabela A4).
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6. Pareamento por Escore de Propensão e Balanceamento
da Amostra

6.1. Pareamento por Escore de Propensão
Esta seção apresenta os resultados da estimação da equação 4 pelo método Probit, usando dados
do ano de 2007.
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Os resultados são apresentados na Tabela 4. Usando esses resultados,

calculamos o escore de propensão das escolas que se inscreveram no Mais Educação. Esse escore
de propensão é importante porque não conhecemos a verdadeira probabilidade de as escolas
aderirem ao programa. Isso provavelmente varia de acordo com várias características da escola e
será correlacionado também com seus resultados, nos quais estamos interessados.
Tabela 4 – Cálculo do escore de propensão usando dados de pré-tratamento (2007)

Variável

Painel A: escolas de 5º ano

Painel B: escolas de 9º ano

Coeficiente
(1)

Valor-P
(2)

Coeficiente
(3)

Valor-P
(4)

∆ Notas de Português

-0,02

0,00

-0,02

0,00

∆ Notas de Matemática

0,04

0,00

0,02

0,00

Notas de Português

0,03

0,00

0,04

0,00

Notas de Matemática

-0,05

0,00

-0,05

0,00

Taxa de abandono

0,04

0,00

0,00

0,73

IDEB

-1,02

0,00

-1,34

0,00

∆ IDEB

0,48

0,00

1,09

0,00

População municipal

0,00

0,00

0,00

0,00

Número de matrículas

0,00

0,00

0,00

0,00

IDHM

19,11

0,00

17,32

0,00

Urbano

0,33

0,58

-0,65

0,06

Saneamento básico

-1,10

0,00

-1,13

0,01
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No caso das escolas que entraram para o Mais Educação em 2008 e permaneceram até 2011, na análise de curto prazo,

usamos o mesmo grupo de controle selecionado pelo pareamento baseado no escore de propensão na análise de médio
prazo. Assim, quanto à análise de curto prazo da amostra de 2008, os resultados do cálculo do escore de propensão constam
da Tabela 4. No caso das escolas que aderiram ao Mais Educação em 2010 e permaneceram até 2011 – uma amostra das
escolas usada somente na análise de curto prazo –, os resultados do cálculo do escore de propensão aparecem na Tabela A5.
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Tabela 4 – Continuação

Variável

Painel A: escolas de 5º ano

Painel B: escolas de 9º ano

Coeficiente
(1)

Valor-P
(2)

Coeficiente
(3)

Valor-P
(4)

Biblioteca

0,16

0,02

0,29

0,00

Quadra esportiva

-0,06

0,30

-0,17

0,02

Número de salas de aula

-0,05

0,00

-0,04

0,00

Número de computadores

0,19

0,07

0,08

0,60

Laboratório de ciências

0,12

0,17

0,10

0,19

Laboratório de informática

-0,15

0,01

-0,24

0,00

Sala de professores

0,29

0,00

0,23

0,16

DVD

0,12

0,24

-0,09

0,44

Retroprojetor

-0,01

0,92

0,03

0,76

Número de funcionários

0,00

0,45

0,00

0,35

Merenda escolar
Número de salas de aula
ocupadas
Aulas matutinas

-0,21

0,06

-0,02

0,89

0,03

0,00

0,00

0,66

-0,60

0,00

-0,50

0,02

Creche

0,14

0,33

0,67

0,00

Educação Infantil

-0,11

0,06

-0,14

0,11

Escolas estaduais

-0,27

0,00

-0,23

0,01

Ensino Médio

-0,48

0,00

-0,43

0,00

Educação Integral

2,51

0,00

3,77

0,00

Duração da aula

-0,38

0,00

-0,67

0,00

Intercepto

-5,80

0,00

-2,24

0,02

Nº observações
Pseudo R-quadrado

17874,00

13959,00

0,48

0,53

Fonte: MEC/FNDE, IPEADATA e INEP.
Obs.: o escore de propensão foi calculado aplicando-se um modelo Probit (equação 4 no estudo) onde a variável
dependente é uma variável dummy das escolas que aderiram ao Mais Educação em 2008 e permaneceram até
2011. Nosso grupo de controle é composto de escolas que, até 2011, ainda não tinham aderido ao Mais Educação.
As escolas que estavam participando do programa em 2009, 2010 e 2011 foram excluídas da amostra para definir
o grupo de controle. A tabela apresenta os coeficientes estimados (coluna 1 e coluna 3) e os valores-p (colunas
2 e 4). O Painel A apresenta estas estatísticas da amostra das escolas de 5º ano. O Painel B apresenta estas
estatísticas da amostra das escolas de 9º ano.
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Os resultados mostram que as escolas com número maior de matrículas e IDEB mais baixo têm
maior probabilidade de participar do Mais Educação. Entretanto, mesmo que um dos critérios de
seleção do Mais Educação seja que as escolas estejam localizadas em cidades com mais de 200 mil
habitantes, quando mantemos tudo o mais constante (ceteris paribus), quanto maior a população
municipal, menor o escore de propensão das escolas. Enquanto a probabilidade estimada de adesão
ao Mais Educação está negativamente associada à duração das aulas, ela aumenta com o percentual
de turmas de educação em tempo integral. Da mesma forma, as escolas com médias mais baixas
nas provas de Matemática e taxas de abandono mais altas apresentam escores de propensão mais
elevados. Não obstante, a média das escolas na prova de Português está positivamente
correlacionada com a probabilidade de adesão ao Mais Educação. Variações no IDEB e nas notas de
Matemática entre 2005 e 2007 surtem efeitos positivos no escore de propensão, enquanto alterações
nas notas de Português causam um efeito negativo.

6.2. Balanceamento da Amostra
A Tabela 5 traz as diferenças das escolas de tratamento e controle em 2007, considerando as
diversas características observáveis depois do pareamento, ponderadas pelos seus respectivos
pesos. Os testes T foram realizados para detectar as diferenças de média entre os dois grupos
(controle e tratamento) após o pareamento. Se a qualidade do pareamento for boa, esperamos
observar a ausência de diferenças estatisticamente significativas.
Tabela 5 – Balanceamento da amostra após o pareamento - Características médias das
escolas em 2007, por status de tratamento

Variável

Escolas no Mais
Educação (20082011)

Grupo de
controle

Valor-p

Painel A: escolas de 5º ano
(1)
∆ Notas de
Português
∆ Notas de
Matemática
IDEB
∆ IDEB
População municipal
Número de
matrículas
IDHM
Urbano
Saneamento básico

(2)

(3)

Escolas no
Mais
Educação
(2008-2011)

Grupo de
controle

Valor-p

Painel B: escolas de 9º ano
(4)

(5)

(6)

1,04

0,950

0,91

5,04

3,27

0,03**

10,49

11,357

0,24

1,68

-0,19

0,01**

164
180
5,89

165
181
6,725

0,37
0,25
0,08*

222
230
11,71

222
229
11,45

0,62
0,25
0,65

3,51

3,504

0,91

2,87

2,80

0,14

0,36
1.200.000
924

0,434
850.000
850

0,06*
0,00***
0,06*

0,34
1.400.000
1.160

0,27
1.400.000
1.084

0,05*
0,92
0,01**
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Tabela 5 – Continuação

Variável

Escolas no Mais
Educação (20082011)

Grupo de
controle

Valor-p

Painel A: escolas de 5º ano
(1)
Biblioteca
Quadra esportiva
Número de salas de
aula
Número de
computadores
Laboratório de
ciências
Laboratório de
informática
Sala de professores
DVD
Retroprojetor
Número de
funcionários
Merenda escolar
Número de salas de
aula ocupadas
Aulas matutinas
Creche
Educação Infantil
Escolas estaduais
Ensino Médio
Educação Integral
Duração da aula
Nº observações

(2)

(3)

Escolas no
Mais
Educação
(2008-2011)

Grupo de
controle

Valor-p

Painel B: escolas de 9º ano
(4)

(5)

(6)

0,75
0,55

0,73
0,55

0,33
0,91

0,88
0,69

0,88
0,74

0,71
0,07*

13,02

12,50

0,21

14,33

14,38

0,87

0,92

0,94

0,19

0,96

0,98

0,08*

0,14

0,16

0,38

0,27

0,33

0,03**

0,50

0,45

0,06*

0,57

0,54

0,30

0,90
0,90
0,74

0,88
0,92
0,69

0,28
0,37
0,04**

0,97
0,92
0,88

0,98
0,94
0,90

0,08*
0,34
0,38

65,29

62,73

0,38

76,27

69,96

0,0***

0,92

0,93

0,52

0,92

0,88

0,03**

13,57

12,79

0,10

14,46

14,49

0,94

0,53
0,04
0,40
0,27
0,09
0,02
4,31

0,53
0,04
0,35
0,23
0,08
0,03
4,34

0,60
0,56
0,04**
0,09*
0,40
0,50
0,53

0,51
0,03
0,21
0,59
0,41
0,01
4,30

0,50
0,03
0,21
0,63
0,41
0,01
4,30

0,66
0,86
0,94
0,19
0,85
0,88
0,83

611

385

546

319

Fontes: MEC/FNDE e INEP.
Obs.: a tabela apresenta as características médias das escolas que aderiram ao Mais Educação em 2008 e
permaneceram até 2011 (coluna 1 e coluna 4) e do grupo de controle selecionado pelo pareamento baseado
no escore de propensão (colunas 2 e 5). As colunas 3 e 6 mostram os valores-p do teste t realizado para
verificar as diferenças médias das variáveis entre os dois grupos.
*Significativo a 10%. **Significativo a 5%. ***Significativo a 1%.
No grupo de controle, as médias são ponderadas usando-se os pesos do pareamento baseado no escore de
o
propensão. O Painel A apresenta estas estatísticas da amostra das escolas de 5 ano. O Painel B apresenta
o
estas estatísticas da amostra das escolas de 9 ano. Nossa amostra inclui somente as escolas que possuem
informações de todas as variáveis de todo o período analisado. Esta tabela compara as escolas tratadas com
a de controle em 2007 depois de realizado o pareamento baseado no escore de propensão.

Em comparação com os resultados da Tabela 3, a Tabela 5 sugere um bom balanceamento das
características observáveis das escolas depois do pareamento, sendo poucas as variáveis que
apresentam médias estatisticamente diferentes nos grupos de tratamento e controle, seja nas
o

o

amostras do 5 ano, seja nas do 9 ano. Na Tabela 3, observamos que as escolas que aderiram ao
Mais Educação são diferentes das escolas não participantes com relação a muitas variáveis
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observáveis. Após o pareamento, entretanto, as escolas no grupo de controle passaram a ser
o

bastante semelhantes às escolas tratadas. No 5 ano, há diferenças significativas ao nível de 5%
somente em relação a: população municipal, saneamento básico, turmas de Educação Infantil e
retroprojetor. Dessa maneira, as escolas tratadas estão situadas em cidades maiores, sendo que uma
proporção maior delas conta com turmas de Educação Infantil, retroprojetor e saneamento básico
o

inapropriado (ver Tabela 5). Já no 9 ano, as escolas tratadas e de controle apresentam mais
diferenças. As escolas que participam do Mais Educação registram número maior de alunos
matriculados e funcionários; um percentual menor dessas escolas conta com saneamento básico
adequado e laboratório de ciências; e um percentual maior oferece merenda a seus alunos. Entre
2005 e 2007, as escolas tratadas registraram resultados educacionais melhores no 9º ano (IDEB e
resultados da Prova Brasil).

No entanto, o mais importante no sentido de atestar a comparabilidade entre os grupos é atentar-se
às tendências dos resultados das escolas de tratamento e controle, mostradas nas Figuras 1 e 2. Os
resultados gráficos são bastante otimistas e mostram que não há nenhuma grande diferença entre
elas, sugerindo baixa probabilidade de as características não observáveis afetarem o crescimento
das variáveis dependentes nas escolas de tratamento e controle.
o

Na Figura 1, observamos que as notas de Português e Matemática do 5 ano seguiram tendências
paralelas no tocante aos grupos de tratamento e controle antes da aplicação do Mais Educação. Após
o início do programa (2008), os resultados da Prova Brasil começaram a seguir tendências diferentes,
sendo que o grupo de controle demonstrava rendimento de aprendizagem melhor. No que se refere à
variável taxa de abandono, não dispomos de dados do ano de 2005. Assim, não podemos verificar a
tendência desse resultado antes da implementação do programa. Durante o período analisado, o
gráfico mostra que as taxas de abandono diminuíram em maior proporção nas escolas de controle.
o

Em se tratando do 9 ano, a Figura 2 mostra que as escolas tratadas e de controle apresentaram
médias semelhantes em Português e Matemática antes do início do programa, embora tenham
seguido tendências ligeiramente diferentes de 2005 a 2007. Os resultados de Português seguiram
tendências similares em todo o período (entre 2005 e 2011), com ambos os grupos apresentando
níveis semelhantes em 2011. Até 2007, as notas de Matemática eram semelhantes nas escolas de
tratamento e controle, mas, a partir de 2009, o resultado das escolas de controle nessa matéria
atingiram patamares mais elevados. As taxas de abandono seguiram tendências paralelas nos grupos
de tratamento e controle de 2007 a 2011.
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Figura 1 – Diferenças em Diferenças nos resultados das escolas de tratamento e controle – 5º
ano
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Figura 2 – Diferenças em Diferenças nos resultados das escolas de tratamento e controle – 9º
ano
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Além disso, as Figuras 3 e 4 mostram a densidade Kernel do escore de propensão das escolas
o

o

participantes e não participantes depois do pareamento. Em ambas as amostras (5 e 9 anos), as
escolas tratadas e o grupo de controle selecionado pelo pareamento apresentam distribuições do
escore de propensão bastante semelhantes.

Figura 3 – Densidade Kernel do escore de propensão depois do pareamento – 5º ano

Obs.: esta figura mostra a densidade Kernel do escore de propensão estimado das escolas de tratamento e não
participantes após o pareamento por escore de propensão.
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Figura 4 – Densidade Kernel do escore de propensão depois do pareamento – 9º ano

Obs.: esta figura mostra a densidade Kernel do escore de propensão estimado das escolas de tratamento e não
participantes após o pareamento por escore de propensão.
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7. Impactos Médios do Mais Educação nos Resultados
Escolares

7.1. Após três anos de participação (2007- 2011)
A Tabela 6 mostra os impactos médios da participação no Mais Educação nos resultados das escolas
o

o

considerando-se as amostras dos 5 e 9 anos do Ensino Fundamental. O impacto estimado em
nossa análise refere-se ao impacto médio nos resultados educacionais das escolas participantes,
podendo variar dentro de cada escola de acordo com as características dos alunos participantes.
Diante da ausência de informação sobre quais alunos em cada escola aderiram ao programa, não
podemos estimar o impacto médio dos alunos. Os impactos são obtidos por meio da estimação da
equação 5 (apresentada na seção 4) para nossa amostra principal (escolas que aderiram ao Mais
o

Educação em 2008 e permaneceram até 2011). Na amostra de escolas que oferecem o 5 ano, não
encontramos nenhum efeito estatisticamente significativo do Mais Educação sobre a nota de
Português ou a taxa de abandono. No entanto, há um impacto negativo do programa nas notas de
Matemática. O efeito estimado do Mais Educação em Matemática representa uma queda de 3,4
pontos, ou seja, um decréscimo de cerca de 2% quando comparado às médias de 2007. São
comparados os resultados escolares em 2007 (antes da implementação do programa) com os de
2011 (cerca de três aos após a adesão da escola ao programa).
o

Os impactos do Mais Educação nos resultados do 9 ano seguiram o mesmo padrão. Se por um lado
não há nenhum impacto do programa na taxa de abandono ou nas notas de Português, por outro há
efeito negativo e consistente do Mais Educação no resultado de Matemática. Em termos
quantitativos, trata-se de uma diminuição de 3,8 pontos (ou 1,7% em relação à média de 2007).
Esses impactos negativos em aprendizagem sugerem que a implementação do programa pode
implicar alguns ônus para as escolas participantes no curto prazo, ao passo que modifica a rotina préestabelecida na escola e demanda diversos rearranjos por parte da equipe escolar. Uma vez que o
programa se consolida e a organização da escola é reestabelecida, no médio prazo, é possível que
os resultados negativos observados em Matemática sejam revertidos. Uma atualização futura do
estudo poderia investigar essa possibilidade.
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Tabela 6 – Impactos de curto prazo do Mais Educação nos resultados educacionais

Variável dependente:

Taxa de abandono
(1)

Notas de
Matemática
(2)

Notas de
Português
(3)

Painel A: impactos nas variáveis do 5º ano
Dummy Mais Educação* dummy para
2011

1,265
(1,522)

-3,374*
(1,725)

-2,086
(1,568)

R-quadrado

0,686

0,817

0,823

Nº observações

1.992

1.992

1.992

Dummy para 2011

SIM

SIM

SIM

Efeitos fixos de escola

SIM

SIM

SIM

Painel B: impactos nas variáveis do 9º ano
Dummy Mais Educação* dummy para
2011

-0,292
(1,265)

-3,821*
(2,011)

-0,664
(1,898)

R-quadrado

0,749

0,792

0,798

Nº observações

1.730

1.730

1.730

Dummy para 2011

SIM

SIM

SIM

Efeitos fixos de escola

SIM

SIM

SIM

Fonte: elaboração própria a partir dos dados administrativos do MEC/FNDE e dados do INEP.
Obs.: grupo tratamento são as escolas que aderiram ao Mais Educação em 2008 e permaneceram
no programa até 2011. Esta tabela apresenta os coeficientes das estimativas dos mínimos quadrados
ordinários da equação 5 no estudo, onde a variável dependente na coluna 1 corresponde a taxas de
abandono; na coluna 2 os resultados de Matemática na Prova Brasil; na coluna 3, os resultados de
Português na Prova Brasil. O Painel A apresenta essas estimativas da amostra das escolas de 5º ano.
O Painel B apresenta essas estimativas da amostra das escolas de 9º ano. Todas as variáveis encontramse no âmbito da escola.
***Denota significância ao nível de 1%. **Denota significância ao nível de 5%. *Denota significância ao
nível de 10%.
Os erros-padrão robustos, agrupados no âmbito da escola, são apresentados em parênteses. Todas as
regressões incluem efeitos fixos de escola e dummies de período. Todas as regressões são ponderadas
pelos pesos do pareamento baseado no escore de propensão.

7.2. Após um ano de participação (2007-2009 e 2009-2011)
Na Tabela 7, analisamos os impactos do Mais Educação no curtíssimo prazo comparando o
desempenho das escolas entre 2007 e 2009.
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o

Com relação aos alunos do 5 ano, o Painel A mostra

que não há impactos significativos do programa na taxa de abandono ou nos resultados de
Português. Contudo, quando comparados com o impacto três anos após a adesão, os impactos

60

Na análise de curto prazo, usamos a amostra de escolas que aderiram ao Mais Educação em 2008 e permaneceram até

2011. Assim, o grupo de controle foi o mesmo usado na análise de médio prazo selecionada usando o escore de propensão,
descrito na seção 6.
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negativos no aproveitamento de Matemática são maiores. As escolas tratadas apresentaram uma
queda de 4 pontos nos resultados de Matemática: uma diminuição de 2,2% em comparação com as
notas de 2007. Esse resultado é estatisticamente significativo ao nível de 5%. Os resultados são
o

semelhantes para o 9 ano, com decréscimo de 5,3 pontos nas notas de Matemática, significativo ao
nível de 1%, e nenhum impacto nas notas de Português ou nas taxas de abandono. Embora seja
difícil precisar os motivos que levam a esse resultado, é possível que os maiores impactos no
curtíssimo prazo estejam relacionados com os desafios da implementação inicial do programa em
todo o país e possivelmente com os impactos desta abordagem estruturada diferente nos hábitos de
escolas, professores e alunos. Entretanto, ao longo dos anos, à medida que o programa se consolida
e melhora sua implementação, é possível que os impactos melhorem, reduzindo o efeito negativo
sobre o desempenho dos alunos.
Tabela 7 – Impactos de curtíssimo prazo do Mais Educação nos resultados educacionais das
escolas que aderiram ao programa em 2008

Variável dependente:

Taxa de abandono
(1)

Notas de
Matemática
(2)

Notas de
Português
(3)

Painel A: impactos nas variáveis do 5º ano
Dummy Mais Educação* dummy para
2009

1,057
(1,283)

-3,953**
(1,664)

-2,482
(1,544)

R-quadrado

0,796

0,807

0,809

Nº observações

1.992

1.992

1.992

Dummy para 2009

SIM

SIM

SIM

Efeitos fixos de escola

SIM

SIM

SIM

Painel B: impactos nas variáveis do 9º ano
Dummy Mais Educação* dummy para
2009

-0,137
(1,100)

-5,305***
(1,889)

-2,351
(1,872)

R-quadrado

0,81

0,818

0,797

Nº observações

1.730

1.730

1.730

Dummy para 2009

SIM

SIM

SIM

Efeitos fixos de escola

SIM

SIM

SIM

Fonte: elaboração própria a partir dos dados administrativos do MEC/FNDE e dados do INEP.
Obs.: grupo tratamento são as escolas que aderiram ao Mais Educação em 2008 e permaneceram no
programa até 2011. Esta tabela apresenta os coeficientes da estimativa dos mínimos quadrados ordinários
da equação 5 no estudo, substituindo a variável dummy 2011 pela variável dummy de 2009. A variável
dependente na coluna 1 corresponde a taxas de abandono; na coluna 2, os resultados de Matemática na
Prova Brasil; na coluna 3, os resultados de Português na Prova Brasil. Todas as variáveis encontram-se
no âmbito da escola.
*** Denota significância ao nível de 1%. **Denota significância ao nível de 5%. *Denota significância ao
nível de 10%.
Os erros-padrão robustos, agrupados no âmbito da escola, são apresentados em parênteses. Todas as
regressões incluem efeitos fixos de escola e dummies de período. Todas as regressões são ponderadas
pelos pesos do pareamento baseado no escore de propensão. O Painel A apresenta essas estimativas da
amostra das escolas de 5º ano. O Painel B apresenta essas estimativas da amostra das escolas de 9º ano.
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Para verificar se os resultados poderiam estar sendo influenciados pelo fato de o programa estar em
sua fase inicial de implementação, também avaliamos os impactos de curtíssimo prazo do Mais
Educação para as escolas que entraram no programa somente em 2010, e permaneceram até 2011.
Esta contrasta com a amostra anterior de escolas, que aderiram ao programa em 2008 e
permaneceram até 2011.
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Avaliamos o impacto da adesão ao Mais Educação em 2010 nos

resultados de 2011 das escolas, ou seja, intervalo de tempo idêntico ao analisado para a coorte de
2008. Aplicamos a metodologia apresentada na seção 4, isto é, o pareamento por escore de
propensão, para selecionar nosso grupo de controle, e a equação reduzida utilizada é novamente
análoga à equação 5. A Tabela 8 mostra que não há nenhum impacto estatisticamente significativo na
o

o

o

taxa de abandono e nas notas de Português dos alunos do 5 e 9 anos. Todavia, no caso do 5 ano,
o impacto negativo do Mais Educação nas notas de Matemática tende a ser menor. Ademais, no que
o

se refere à amostra de escolas que oferecem o 9 ano, não há nenhum impacto estatisticamente
significativo no aproveitamento de Matemática. Isso provavelmente está relacionado às melhorias
alcançadas nas dimensões observadas, na implementação do programa ou no perfil das novas
escolas entrantes.

Resumindo, nossa análise mostra que, com três anos de participação, o Mais Educação causa um
impacto médio negativo nas notas de Matemática e nenhum impacto médio nem nas notas de
Português nem na taxa de abandono. Os impactos médios negativos do programa são mais fortes
após um ano de adesão e nas escolas que aderiram ao programa em 2008 (quando comparadas aos
impactos de curtíssimo prazo nas escolas que aderiram ao Mais Educação em 2010), sugerindo
desafios na implementação inicial e no público-alvo do programa, quando se considera o país como
um todo.

Por conta da grande heterogeneidade no contexto educacional brasileiro, é interessante ver como as
escolas respondem de forma diversa ao programa. Além disso, devido à autonomia dada às escolas
participantes em relação à definição de algumas características do programa, tais como as atividades
oferecidas e o percentual de alunos participantes, é importante verificar se o impacto difere de acordo
com essas nuances na implementação.
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As Tabelas A5 e A6 e as Figuras A2 a A5 mostram a estimativa do escore de propensão, bem como o balanceamento da

amostra no caso desta amostra. Esses resultados apresentados no anexo asseguram a inexistência de grandes diferenças nos
grupos de controle e tratamento da amostra de 2010.
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Tabela 8 – Impactos de curtíssimo prazo do Mais Educação nos resultados educacionais das
escolas que aderiram ao programa em 2010

Variável dependente:

Taxa de abandono
(1)

Notas de
Matemática
(2)

Notas de
Português
(3)

Painel A: impactos nas variáveis do 5º ano
Dummy Mais Educação* dummy para
2011

0,064
(0,164)

-1,431**
(0,710)

-0,676
(0,653)

R-quadrado

0,749

0,864

0,850

Nº observações

7.536

7.536

7.536

Dummy para 2011

SIM

SIM

SIM

Efeitos fixos de escola

SIM

SIM

SIM

Painel B: impactos nas variáveis do 9º ano
Dummy Mais Educação* dummy para
2011

-0,238
(0,290)

-0,682
(0,727)

-0,775
(0,781)

R-quadrado

0,796

0,847

0,804

Nº observações

6.886

6.886

6.886

Dummy para 2011

SIM

SIM

SIM

Efeitos fixos de escola

SIM

SIM

SIM

Fonte: elaboração própria a partir dos dados administrativos do MEC/FNDE e dados do INEP.
Obs.: grupo tratamento são as escolas que aderiram ao Mais Educação em 2010 e permaneceram
no programa até 2011. Esta tabela apresenta os coeficientes das estimativas dos mínimos quadrados
ordinários da equação 5 no estudo. A variável dependente na coluna 1 corresponde a taxas de abandono;
na coluna 2; os resultados de Matemática na Prova Brasil; na coluna 3, os resultados de Português na
Prova Brasil. Todas as variáveis encontram-se no âmbito da escola.
***Denota significância ao nível de 1%. **Denota significância ao nível de 5%. *Denota significância ao
nível de 10%.
Os erros-padrão robustos, agrupados no âmbito da escola, são apresentados em parênteses. Todas as
regressões incluem efeitos fixos de escola e dummies de período. Todas as regressões são ponderadas
pelos pesos do pareamento baseado no escore de propensão. O Painel A apresenta essas estimativas
da amostra das escolas de 5º ano. O Painel B apresenta essas estimativas
da amostra das escolas de 9º ano.

7.3. Heterogeneidade dos impactos
Esta seção avalia se o impacto de curto prazo do programa difere por características de
implementação que podemos observar nos dados (cobertura do programa em relação ao total de
alunos, gasto por aluno por ano e macrocampos selecionados) ou por diferenças nos municípios
onde as escolas estão localizadas (PIB per capita, população municipal e verba para educação e
cultura). Para isso, calculamos a equação de forma reduzida (6), apresentada na seção 4. Em todos
os cálculos, usamos nossa amostra principal: as escolas que aderiram ao Mais Educação em 2008 e
permaneceram no programa até 2011.
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Tabela 9 – Impactos heterogêneos do Mais Educação pela parcela de alunos participantes do
programa

Variável dependente:

Taxa de abandono
(1)

Notas de
Matemática
(2)

Notas de
Português
(3)

Painel A: impactos nas variáveis do 5º ano

Dummy Mais Educação * dummy
para 2011

1,270
(1,482)

-6,231**
(2,651)

-5,135**
(2,317)

Dummy Mais Educação * dummy
para 2009

1,063
(1,391)

-7,433**
(3,003)

-6,195**
(2,654)

Dummy Mais Educação * Alunos
participantes do Mais Educação
R-quadrado

-0,00744
(0,930)

3,935
(3,021)

4,199
(2,701)

0,666
2,988
SIM
SIM

0,786
2,988
SIM
SIM

0,789
2,988
SIM
SIM

SIM

SIM

SIM

Nº observações

Dummy para 2009
Dummy para 2011
Efeitos fixos de escola

Painel B: impactos nas variáveis do 9º ano

Dummy Mais Educação * dummy
para 2011

0,948
(1,494)

-2,853
(2,414)

-1,009
(2,486)

Dummy Mais Educação * dummy
para 2009

1,275
(1,474)

-4,202*
(2,510)

-2,744
(2,682)

Dummy Mais Educação * Alunos
participantes do Mais Educação
R-quadrado

-1,855
(1,495)

-1,448
(2,589)

0,516
(2,903)

0,736
2,595
SIM
SIM

0,755
2,595
SIM
SIM

0,741
2,595
SIM
SIM

SIM

SIM

SIM

Nº observações

Dummy para 2009
Dummy para 2011
Efeitos fixos de escola

Fonte: elaboração própria a partir dos dados administrativos do MEC/FNDE e dados do INEP.
Obs.: grupo tratamento são as escolas que aderiram ao Mais Educação em 2008 e permaneceram no
programa até 2011. Esta tabela apresenta os coeficientes das estimativas dos mínimos quadrados
ordinários da equação 6 no estudo. A variável dependente na coluna 1 corresponde a taxas de abandono;
na coluna 2, os resultados de Matemática na Prova Brasil; na coluna 3, os resultados de Português na
Prova Brasil. Todas as variáveis encontram-se no nível de escola.
***Denota significância ao nível de 1%. **Denota significância ao nível de 5%. *Denota significância ao
nível de 10%.
Os erros-padrão robustos, agrupados no âmbito da escola, são apresentados em parênteses. Todas as
regressões incluem efeitos fixos de escola e dummies de período. Todas as regressões são ponderadas
pelos pesos do pareamento baseado no escore de propensão. O Painel A apresenta essas estimativas da
amostra das escolas de 5º ano. O Painel B apresenta essas estimativas da amostra das escolas de 9º ano.
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A Tabela 9 traz os impactos do Mais Educação nos resultados das escolas de acordo com o grau de
cobertura do programa (percentual de alunos da escola que participavam do programa),
o

o

especificando os resultados do 5 e do 9 anos nos Painéis A e B, respectivamente. Os resultados
mostram que o impacto de médio prazo do Mais Educação nos resultados educacionais não é
afetado pela cobertura do programa nas escolas.

A Tabela 10 mostra os resultados da equação 6 quando a variável Z corresponde ao gasto médio por
aluno. Como mencionado antes, calculamos o gasto por aluno dividindo o valor total do repasse
financeiro do MEC/FNDE pelo número de alunos participantes no nível de escola. O Painel A
o

o

o

apresenta os resultados do 5 ano; e o Painel B, do 9 ano. No 5 ano, há impacto negativo dos
gastos por aluno nas taxas de abandono, que é estatisticamente significativo ao nível de 10%. Para
cada R$ 100/aluno por ano repassado para as escolas participantes do Mais Educação, tudo o mais
constante (ceteris paribus), há uma diminuição de 1 ponto percentual na taxa de abandono. O gasto
médio por aluno, entre 2008 e 2011, foi de cerca de R$ 60 por ano, que leva, em média, a uma
redução de 0,6 ponto percentual das taxas de abandono. Na Tabela 2, vimos que a taxa média de
abandono em 2007 foi de 5,9% e, portanto, a redução de 0,6 ponto percentual representa uma
o

diminuição de 10%. Em se tratando da amostra do 9 ano, não existem efeitos heterogêneos nos
resultados educacionais em função dos gastos por aluno.

Analisamos também a heterogeneidade dos impactos pelas características municipais. Nesta
especificação, na equação (6), 𝑍𝑖𝑡 é o termo de interação do Mais Educação e as seguintes variáveis
municipais: PIB per capita, gastos com educação e cultura e população. A Tabela 11 mostra os
o

impactos heterogêneos por PIB per capita do município. Quanto às escolas que oferecem o 5 ano,
constatamos que, quanto mais alto o PIB per capita, maior o efeito positivo do programa sobre os
resultados de Matemática e sobre a taxa de abandono. No último ano do Ensino Fundamental, não
há impactos heterogêneos do programa de acordo com PIB per capita dos municípios. Os resultados
apresentados nas Tabelas A7 e A8, no apêndice, mostram a inexistência de efeitos heterogêneos
sobre os resultados educacionais gerados por outras características municipais analisadas
o

o

(população e gastos com educação e cultura) nem no 5 ano, nem no 9 ano.

A seguir, avaliamos a variação de impacto do programa por macrocampos selecionados. Conforme
descrito na seção 3, o Mais Educação contém diversas atividades possíveis, que agrupamos em 6
categorias: Acompanhamento Pedagógico de Português, Acompanhamento Pedagógico de
Matemática, Esporte e Lazer, Cultura e Artes, Inclusão Digital e Educação Ambiental. As escolas
podem selecionar quais atividades irão oferecer a seus alunos, totalizando cinco ou seis atividades
distribuídas em três ou quatro macrocampos. A fim de investigar se a escolha das atividades por
parte da escola importa, dividimos nossa amostra principal em subamostras de escolas que
selecionaram cada área de conhecimento. Nossas subamostras contêm escolas que oferecem
atividades (uma ou mais) pertencentes a uma categoria em pelo menos três dos quatro anos do
período analisado (2008 a 2011).
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Tabela 10 – Impactos heterogêneos do Mais Educação por gastos por aluno na escola

Variável dependente:

Taxa de abandono
(1)

Notas de
Matemática
(2)

Notas de
Português
(3)

Painel A: impactos nas variáveis do 5º ano

Dummy Mais Educação * dummy
para 2011

1,932
(1,364)

-3,686**
(1,798)

-2,178
(1,612)

Dummy Mais Educação * dummy
para 2009

-0,0100*
(1,144)

0,00468
(1,628)

0,00137
(1,487)

Dummy Mais Educação * Gastos do

-0,0100*
(0,00586)

0,00468
(0,0176)

0,00137
(0,0148)

R-quadrado

0,667

0,786

0,789

Nº observações

2,988

2,988

2,988

Dummy para 2009

SIM

SIM

SIM

Dummy para 2011
Efeitos fixos de escola

SIM
SIM

SIM
SIM

SIM
SIM

Mais Educação por aluno

Painel B: impactos nas variáveis do 9º ano

Dummy Mais Educação * dummy
para 2011

-0,822
(1,146)

-3,677*
(1,896)

-0,614
(1,857)

Dummy Mais Educação * dummy
para 2009

-0,549
(0,994)

-5,193***
(1,741)

-2,312
(1,729)

0,00820
(0,00522)

-0,00222
(0,0125)

-0,000773
(0,0129)

R-quadrado

0,736

0,755

0,741

Nº observações

2,595

2,595

2,595

Dummy para 2009

SIM

SIM

SIM

Dummy para 2011
Efeitos fixos de escola

SIM
SIM

SIM
SIM

SIM
SIM

Dummy Mais Educação * Gastos do
Mais Educação por aluno

Fonte: elaboração própria a partir dos dados administrativos do MEC/FNDE e dados do INEP.
Obs.: grupo tratamento são as escolas que aderiram ao Mais Educação em 2008 e permaneceram no
programa até 2011. Esta tabela apresenta os coeficientes das estimativas dos mínimos quadrados
ordinários da equação 6 no estudo. A variável dependente na coluna 1 corresponde a taxas de abandono;
na coluna 2, os resultados de Matemática na Prova Brasil; na coluna 3, os resultados de Português na
Prova Brasil. Todas as variáveis encontram-se no nível de escola.
***Denota significância ao nível de 1%. **Denota significância ao nível de 5%. *Denota significância ao
nível de 10%.
Os erros-padrão robustos, agrupados no âmbito da escola, são apresentados em parênteses. Todas as
regressões incluem efeitos fixos de escola e dummies de período. Todas as regressões são ponderadas
pelos pesos do pareamento baseado no escore de propensão. O Painel A apresenta essas estimativas da
amostra das escolas de 5º ano. O Painel B apresenta essas estimativas da amostra das escolas de 9º ano.
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Tabela 11 – Impactos heterogêneos do Mais Educação por PIB per capita do município

Variável dependente:

Taxa de abandono
(1)

Notas de
Matemática
(2)

Notas de
Português
(3)

Painel A: impactos nas variáveis do 5º ano

Dummy Mais Educação * dummy
para 2011

0,703
(1,353)

-4,761***
(1,711)

-2,673*
(1,530)

Dummy Mais Educação * dummy
para 2009

0,854
(1,119)

-4,453***
(1,477)

-2,694**
(1,368)

Dummy Mais Educação * PIB per

0,199**
(0,0914)

0,491*
(0,265)

0,208
(0,221)

R-quadrado

0,667

0,786

0,789

Nº observações

2,988

2,988

2,988

Dummy para 2009

SIM

SIM

SIM

Dummy para 2011
Efeitos fixos de escola

SIM
SIM

SIM
SIM

SIM
SIM

capita

Painel B: impactos nas variáveis do 9º ano

Dummy Mais Educação * dummy
para 2011

-0,758
(1,198)

-4,376**
(1,914)

-1,834
(1,912)

Dummy Mais Educação * dummy
para 2009

-0,313
(0,970)

-5,514***
(1,664)

-2,792*
(1,674)

Dummy Mais Educação * PIB per

0,169
(0,151)

0,201
(0,285)

0,423
(0,337)

R-quadrado

0,736

0,755

0,742

Nº observações

2,595

2,595

2,595

Dummy para 2009

SIM

SIM

SIM

Dummy para 2011
Efeitos fixos de escola

SIM
SIM

SIM
SIM

SIM
SIM

capita

Fonte: elaboração própria a partir dos dados administrativos do MEC/FNDE e dados do INEP.
Obs.: grupo tratamento são as escolas que aderiram ao Mais Educação em 2008 e permaneceram no
programa até 2011. O PIB per capita foi deflacionados pelo IPCA da mesma forma que os preços de 2007.
Esta tabela apresenta os coeficientes das estimativas dos mínimos quadrados ordinários da equação 6 no
estudo. A variável dependente na coluna 1 corresponde a taxas de abandono; na coluna 2, os resultados
de Matemática na Prova Brasil; na coluna 3, os resultados de Português na Prova Brasil. Todas as
variáveis encontram-se no âmbito da escola.
***Denota significância ao nível de 1%. **Denota significância ao nível de 5%. *Denota significância ao
nível de 10%.
Os erros-padrão robustos, agrupados no âmbito de escola, são apresentados em parênteses. Todas as
regressões incluem efeitos fixos de escola e dummies de período. Todas as regressões são ponderadas
pelos pesos do pareamento baseado no escore de propensão. O Painel A apresenta essas estimativas da
amostra das escolas de 5º ano. O Painel B apresenta essas estimativas da amostra das escolas de 9º ano.
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Calculamos a equação 5 separadamente para cada uma dessas seis subamostras (uma para cada
categoria). Para cada subamostra, calculamos um novo escore de propensão e selecionamos um
grupo de controle específico dentre as escolas não participantes, com a mesma metodologia usada
anteriormente e descrita na seção 4 (pareamento por escore de propensão). O acompanhamento
pedagógico deve ser obrigatoriamente escolhido pelas escolas como um dos macrocampos. Elas,
porém, podem escolher para quais disciplinas oferecerão o apoio pedagógico (Português,
Matemática, Ciências, História, etc.). A Tabela 12 apresenta os resultados das escolas que
o

escolheram as atividades de Português para acompanhamento pedagógico. No 5 ano, essas escolas
sofrem um efeito negativo do Mais Educação nas notas de Português e Matemática. Os impactos
o

nessa subamostra são mais negativos do que o impacto médio do programa. Quanto ao 9 ano, nas
escolas que escolheram as atividades de Português, não há efeitos estatisticamente significativos do
Mais Educação nos resultados educacionais. A Tabela 13 mostra a ausência de impacto do Mais
Educação nos resultados educacionais da subamostra de escolas que escolheram a Matemática para
o

o

acompanhamento pedagógico tanto no caso do 5 ano como no do 9 ano.

Para o subgrupo de escolas que escolheu a área de Esporte e Lazer, há impacto negativo do Mais
o

Educação nas notas de Matemática. No 5 ano, há também um efeito negativo sobre o
aproveitamento de Português. Esses efeitos são estatisticamente significativos ao nível de 10%.
Apresentamos essas estimativas na Tabela 14. Esses efeitos negativos sobre o rendimento dos
alunos podem ser devidos à substituição das horas de estudo ou outras atividades acadêmicas por
atividades desportivas. Nesse caso, pode haver impactos positivos sobre os resultados não
educacionais, tais como a melhora na saúde dos alunos.

Na Tabela 15, apresentamos os resultados das escolas que selecionaram Cultura e Artes. O Painel A
mostra um impacto negativo da participação no programa sobre o aproveitamento de Matemática no
o

o

5 ano. O Painel B, contudo, não mostra nenhum efeito sobre o aproveitamento de Matemática no 9
ano. Não há nenhum impacto nas taxas de abandono nem nas notas de Português dos dois anos.

As outras áreas temáticas disponíveis não foram escolhidas por grande número de escolas
participantes. Apresentamos os resultados das escolas que optaram por Educação Ambiental ou
Inclusão Digital nos Anexos (Tabelas A9 e A10). Nessas escolas, os efeitos do Mais Educação sobre
os resultados escolares não foram significativos.

Não existe uma intuição clara ou respaldo teórico que justifique a associação entre a escolha de
determinadas áreas do conhecimento e a intensidade dos resultados do programa em desempenho
acadêmico. Nesse sentido, mesmo que com limitações, essa análise procurou explorar ao máximo os
dados administrativos disponíveis, a fim de qualificar as estimativas de impactos na média. Ainda que
nem todas as perguntas possam ser elucidadas a partir de nossa análise, acreditamos que a
obtenção de resultados significativos em relação às atividades selecionadas levanta alguns debates
importantes, e que podem direcionar aprofundamentos e investigações futuras.
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Nossa última análise de heterogeneidade consistiu em verificar se os resultados variam de acordo
com o histórico acadêmico dos alunos nas escolas participantes. Com esse objetivo, dividimos as
escolas em grupos de acordo com a distribuição prévia de variáveis dependentes (em 2007) e
verificamos o efeito do Mais Educação nessas variáveis em 2011. Dividimos as escolas tratadas em
três subgrupos (desempenho alto, médio e baixo) e, antes de estimar a equação 5 para cada um
deles, realizamos pareamentos específicos, mais uma vez, conforme descrito na seção 4. As Tabelas
16 a 18 apresentam esses resultados.
Tabela 12 – Impacto médio do Mais Educação nas escolas que optaram pelo Acompanhamento
Pedagógico em Português

Variável dependente:

Taxa de abandono
(1)

Notas de
Matemática
(2)

Notas de
Português
(3)

Painel A: impactos nas variáveis do 5º ano

Dummy Mais Educação * dummy
para 2011
R-quadrado
Nº observações

0,157
(0,829)

-4,370**
(1,764)

-2,955*
(1,666)

0,716

0,829

0,825

1,494

1,494

1,494

Dummy para 2011

SIM

SIM

SIM

Efeitos fixos de escola

SIM

SIM

SIM

Painel B: impactos nas variáveis do 9º ano

Dummy Mais Educação * dummy
para 2011

-0,200
(1,350)

-1,022
(2,223)

0,107
(2,461)

0,766

0,786

0,77

1,200

1,200

1,200

Dummy para 2011

SIM

SIM

SIM

Efeitos fixos de escola

SIM

SIM

SIM

R-quadrado
Nº observações

Fonte: elaboração própria a partir dos dados administrativos do MEC/FNDE e dados do INEP.
Obs.: grupo tratamento são as escolas que optaram pelas atividades de Português em 2008 e
permaneceram com essa atividade até 2011. O acompanhamento pedagógico deve ser escolhido
pelas escolas como uma das áreas de conhecimento, mas as escolas podem definir para quais disciplinas
desejam oferecer o apoio pedagógico (Português, Matemática, Ciências, História, etc.). Esta tabela
apresenta os coeficientes da estimativa dos mínimos quadrados ordinários da equação 5 no estudo,
onde a variável dependente na coluna 1 corresponde a taxas de abandono; na coluna 2, os resultados
de Matemática na Prova Brasil; na coluna 3, os resultados de Português na Prova Brasil. Todas as
variáveis encontram-se no âmbito de escola.
***Denota significância ao nível de 1%. **Denota significância ao nível de 5%. *Denota significância ao
nível de 10%.
Os erros-padrão robustos, agrupados no âmbito da escola, são apresentados em parênteses. Todas as
regressões incluem efeitos fixos de escola e dummies de período. Todas as regressões são ponderadas
pelos pesos do pareamento baseado no escore de propensão. O Painel A apresenta essas estimativas da
amostra das escolas de 5º ano. O Painel B apresenta essas estimativas da amostra das escolas de 9º ano.
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Tabela 13 – Impacto médio do Mais Educação nas escolas que optaram pelo Acompanhamento
Pedagógico em Matemática

Variável dependente:

Taxa de abandono
(1)

Notas de
Matemática
(2)

Notas de
Português
(3)

Painel A: impactos nas variáveis do 5º ano

Dummy Mais Educação * dummy
para 2011

0,864
(1,355)

-1,395
(1,914)

-0,770
(1,783)

R-quadrado

0,701

0,808

0,807

Nº observações

1,162

1,162

1,162

Dummy para 2011

SIM

SIM

SIM

Efeitos fixos de escola

SIM

SIM

SIM

Painel B: impactos nas variáveis do 9º ano

Dummy Mais Educação * dummy
para 2011

0,342
(1,375)

-3,386
(2,117)

0,111
(2,199)

R-quadrado

1,108

1,108

1,108

Nº observações

0,709

0,787

0,775

Dummy para 2011

SIM

SIM

SIM

Efeitos fixos de escola

SIM

SIM

SIM

Fonte: elaboração própria a partir dos dados administrativos do MEC/FNDE e dados do INEP.
Obs.: grupo tratamento são as escolas que optaram pelas atividades de Matemática em 2008 e
permaneceram com essa atividade até 2011. O acompanhamento pedagógico deve ser escolhido pelas
escolas como uma das áreas de conhecimento, mas as escolas podem definir para quais disciplinas
desejam oferecer o apoio pedagógico (Português, Matemática, Ciências, História, etc.). Esta tabela
apresenta os coeficientes da estimativa dos mínimos quadrados ordinários da equação 5 no estudo,
onde a variável dependente na coluna 1 corresponde a taxas de abandono; na coluna 2, os resultados
de Matemática na Prova Brasil; na coluna 3, os resultados de Português na Prova Brasil. Todas as
variáveis encontram-se no âmbito da escola.
***Denota significância ao nível de 1%. **Denota significância ao nível de 5%. *Denota significância ao
nível de 10%.
Os erros-padrão robustos, agrupados no âmbito da escola, são apresentados em parênteses. Todas as
regressões incluem efeitos fixos de escola e dummies de período. Todas as regressões são ponderadas
pelos pesos do pareamento baseado no escore de propensão. O Painel A apresenta essas estimativas da
amostra das escolas de 5º ano. O Painel B apresenta essas estimativas
da amostra das escolas de 9º ano.
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Tabela 14 – Impacto médio do Mais Educação nas escolas que optaram por Esporte e Lazer

Variável dependente:

Taxa de abandono
(1)

Notas de
Matemática
(2)

Notas de
Português
(3)

Painel A: impactos nas variáveis do 5º ano

Dummy Mais Educação * dummy
para 2011

-0,126
(0,702)

-5,468***
(1,952)

-3,804**
(1,820)

R-quadrado

0,732

0,825

0,836

Nº observações

1,476

1,476

1,476

Dummy para 2011

SIM

SIM

SIM

Efeitos fixos de escola

SIM

SIM

SIM

Painel B: impactos nas variáveis do 9º ano

Dummy Mais Educação * dummy
para 2011

0,120
(1,401)

-4,185*
(2,204)

-2,121
(2,000)

R-quadrado

0,728

0,773

0,787

Nº observações

1,238

1,238

1,238

Dummy para 2011

SIM

SIM

SIM

Efeitos fixos de escola

SIM

SIM

SIM

Fonte: elaboração própria a partir dos dados administrativos do MEC/FNDE e dados do INEP.
Obs.: grupo tratamento são as escolas que optaram pelas atividades de Esporte e Lazer em 2008
e permaneceram com essa atividade até 2011. Esta tabela apresenta os coeficientes da estimativa
dos mínimos quadrados ordinários da equação 5 no estudo, onde a variável dependente na coluna 1
corresponde a taxas de abandono; na coluna 2, os resultados de Matemática na Prova Brasil; na coluna 3,
os resultados de Português na Prova Brasil. Todas as variáveis encontram-se no âmbito de escola.
***Denota significância ao nível de 1%. **Denota significância ao nível de 5%. *Denota significância ao
nível de 10%.
Os erros-padrão robustos, agrupados no âmbito da escola, são apresentados em parênteses. Todas as
regressões incluem efeitos fixos de escola e dummies de período. Todas as regressões são ponderadas
pelos pesos do pareamento baseado no escore de propensão. O Painel A apresenta essas estimativas da
amostra das escolas de 5º ano. O Painel B apresenta essas estimativas da amostra das escolas de 9º ano.

89

Tabela 15 – Impacto médio do Mais Educação nas escolas que optaram por Cultura e Artes

Variável dependente:

Taxa de abandono
(1)

Notas de
Matemática
(2)

Notas de
Português
(3)

Painel A: impactos nas variáveis do 5º ano

Dummy Mais Educação * dummy
para 2011

0,432
(0,991)

-4,559**
(1,865)

-2,563
(1,651)

R-quadrado

0,703

0,809

0,819

Nº observações

1,688

1,688

1,688

Dummy para 2011

SIM

SIM

SIM

Efeitos fixos de escola

SIM

SIM

SIM

Painel B: impactos nas variáveis do 9º ano

Dummy Mais Educação * dummy
para 2011

-0,00425
(1,030)

-3,045
(2,174)

-0,194
(2,025)

R-quadrado

0,745

0,779

0,784

Nº observações

1,340

1,340

1,340

Dummy para 2011

SIM

SIM

SIM

Efeitos fixos de escola

SIM

SIM

SIM

Fonte: elaboração própria a partir dos dados administrativos do MEC/FNDE e dados do INEP.
Obs.: grupo tratamento são as escolas que optaram por Cultura e Artes em 2008 e permaneceram com
essa atividade até 2011. Esta tabela apresenta os coeficientes da estimativa dos mínimos quadrados
ordinários da equação 5 no estudo, onde a variável dependente na coluna 1 corresponde a taxas de
abandono; na coluna 2, os resultados de Matemática na Prova Brasil; na coluna 3, os resultados de
Português na Prova Brasil. Todas as variáveis encontram-se no âmbito da escola.
***Denota significância ao nível de 1%. **Denota significância ao nível de 5%. *Denota significância ao
nível de 10%.
Os erros-padrão robustos, agrupados no âmbito da escola, são apresentados em parênteses. Todas as
regressões incluem efeitos fixos de escola e dummies de período. Todas as regressões são ponderadas
pelos pesos do pareamento baseado no escore de propensão. O Painel A apresenta essas estimativas da
amostra das escolas de 5º ano. O Painel B apresenta essas estimativas da amostra das escolas de 9º ano.
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Tabela 16 – Impacto médio do Mais Educação em escolas com diferentes resultados de
Português em 2007

Variável dependente:

Taxa de abandono
(1)

Notas de
Matemática
(2)

Notas de
Português
(3)

Painel A: impactos nas variáveis do 5º ano

Dummy Mais Educação * dummy
para 2011

-2,153
(3,357)

-3,266
(2,047)

-2,458
(2,070)

0,816
624

0,801
732

0,798

Dummy para 2011

SIM

SIM

SIM

Efeitos fixos de escola

SIM

SIM

SIM

R-quadrado
Nº observações

760

Painel B: impactos nas variáveis do 9º ano

Dummy Mais Educação * dummy
para 2011

-5,676
(4,287)

-2,510
(2,614)

-1,999
(2,451)

0,743

0,744

0,778

574

666

640

Dummy para 2011

SIM

SIM

SIM

Efeitos fixos de escola

SIM

SIM

SIM

R-quadrado
Nº observações

Fonte: elaboração própria a partir dos dados administrativos do MEC/FNDE e dados do INEP.
Obs.: grupo tratamento são as escolas que aderiram ao Mais Educação em 2008 e permaneceram no
programa até 2011 e foram divididas em grupos de acordo com seu aproveitamento em Português em
2007. Esta tabela apresenta os coeficientes das estimativas dos mínimos quadrados ordinários da
equação 1 no estudo, onde a variável dependente em todas as colunas corresponde aos resultados
das provas de Português. Na coluna 1, mostramos os resultados das escolas tratadas com altas notas
em Português no ano de 2007; na coluna 2, as escolas com notas médias em Português; na coluna 3,
as escolas com baixas notas em Português. Todas as variáveis encontram-se no âmbito da escola.
***Denota significância ao nível de 1%. **Denota significância ao nível de 5%. *Denota significância ao
nível de 10%.
Os erros-padrão robustos, agrupados no âmbito da escola, são apresentados em parênteses. Todas as
regressões incluem efeitos fixos de escola e dummies de período. Todas as regressões são ponderadas
pelos pesos do pareamento baseado no escore de propensão. O Painel A apresenta essas estimativas da
amostra das escolas de 5º ano. O Painel B apresenta essas estimativas da amostra das escolas de 9º ano.
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Tabela 17 – Impacto médio do Mais Educação em escolas com diferentes resultados de
Matemática em 2007

Variável dependente:

Taxa de abandono
(1)

Notas de
Matemática
(2)

Notas de
Português
(3)

Painel A: impactos nas variáveis do 5º ano

Dummy Mais Educação * dummy
para 2011

-2,062
(2,938)

-4,549*
(2,337)

-3,951*
(2,280)

0,784
612

0,788
740

0,800

Dummy para 2011

SIM

SIM

SIM

Efeitos fixos de escola

SIM

SIM

SIM

R-quadrado
Nº observações

766

Painel B: impactos nas variáveis do 9º ano

Dummy Mais Educação * dummy
para 2011
R-quadrado

-1,819
(3,957)

-2,921
(2,909)

-4,629*
(2,460)

0,625

0,734

0,791

Nº observações

584

656

670

Dummy para 2011

SIM

SIM

SIM

Efeitos fixos de escola

SIM

SIM

SIM

Fonte: elaboração própria a partir dos dados administrativos do MEC/FNDE e dados do INEP.
Obs.: grupo tratamento são as escolas que aderiram ao Mais Educação em 2008 e permaneceram
no programa até 2011 e foram divididas em grupos de acordo com seu aproveitamento em Matemática
em 2007. Esta tabela apresenta os coeficientes das estimativas dos mínimos quadrados ordinários da
equação 1 no estudo, onde a variável dependente em todas as colunas corresponde aos resultados das
provas de Matemática. Na coluna 1, mostramos os resultados das escolas tratadas com altas notas em
Matemática no ano de 2007; na coluna 2, as escolas com notas médias em Matemática; na coluna ), as
escolas com baixas notas em Matemática. Todas as variáveis encontram-se no âmbito da escola.
***Denota significância ao nível de 1%. **Denota significância ao nível de 5%. *Denota significância ao
nível de 10%.
Os erros-padrão robustos, agrupados no âmbito de escola, são apresentados em parênteses. Todas as
regressões incluem efeitos fixos de escola e dummies de período. Todas as regressões são ponderadas
pelos pesos do pareamento baseado no escore de propensão. O Painel A apresenta essas estimativas da
amostra das escolas de 5º ano. O Painel B apresenta essas estimativas da amostra das escolas de 9º ano.
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Tabela 18 – Impacto médio do Mais Educação em escolas com diferentes Taxas de Abandono
em 2007

Variável dependente:

Taxa de abandono
(1)

Notas de
Matemática
(2)

Notas de
Português
(3)

Painel A: impactos nas variáveis do 5º ano

Dummy Mais Educação * dummy
para 2011

0,614*
(0,312)

1,446
(0,969)

1,517
(2,033)

0,625
780

0,686
730

0,769

Dummy para 2011

SIM

SIM

SIM

Efeitos fixos de escola

SIM

SIM

SIM

R-quadrado
Nº observações

642

Painel B: impactos nas variáveis do 9º ano

Dummy Mais Educação * dummy
para 2011
R-quadrado

-0,448
(0,838)

2,059
(1,519)

1,472
(3,417)

0,601

0,746

0,765

Nº observações

672

654

552

Dummy para 2011

SIM

SIM

SIM

Efeitos fixos de escola

SIM

SIM

SIM

Fonte: elaboração própria a partir dos dados administrativos do MEC/FNDE e dados do INEP.
Obs.: grupo tratamento são as escolas que aderiram ao Mais Educação em 2008, permaneceram no
programa até 2011 e foram divididas em grupos, de acordo com os níveis de suas taxas de abandono
em 2007. Esta tabela apresenta os coeficientes das estimativas dos mínimos quadrados ordinários da
equação 1 no estudo, onde a variável dependente em todas as colunas corresponde às taxas de
abandono. Na coluna 1, mostramos os resultados das escolas tratadas com altas taxas de abandono em
2007; na coluna 2, as escolas com taxas médias de abandono; na coluna 3, as escolas com baixas taxas
de abandono. Todas as variáveis encontram-se no âmbito de escola.
***Denota significância ao nível de 1%. **Denota significância ao nível de 5%. *Denota significância ao
nível de 10%.
Os erros-padrão robustos, agrupados no âmbito de escola, são apresentados em parênteses. Todas as
regressões incluem efeitos fixos de escola e dummies de período. Todas as regressões são ponderadas
pelos pesos do pareamento baseado no escore de propensão. O Painel A apresenta essas estimativas da
amostra das escolas de 5º ano. O Painel B apresenta essas estimativas da amostra das escolas de 9º ano.

Independentemente do desempenho anterior das escolas no que se refere às notas de Português,
não há impacto do Mais Educação no aproveitamento dessa matéria. Não obstante, ao analisar o
histórico acadêmico das escolas no tocante à Matemática, observamos que não há nenhum efeito do
programa nas escolas com um melhor desempenho anterior. Entretanto, no caso das escolas com
pior desempenho anterior nessa matéria, há um impacto negativo do Mais Educação no rendimento
médio em 2011.

Ao separar as escolas em três grupos de acordo com a taxa de abandono pré-programa,
o

constatamos que no 5 ano há um impacto positivo (aumento da taxa) do Mais Educação na taxa de
abandono no grupo de escolas que já registravam taxas mais elevadas inicialmente. Quanto às
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escolas com taxas de abandono médias ou baixas em 2007, não há nenhum impacto nessa variável
o

dependente. Os impactos nas taxas de abandono do 9 ano não variam de acordo com a distribuição
anterior dessa variável de resultado.
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8. Conclusão
Este trabalho é, tanto quanto é de nosso conhecimento, uma das primeiras avaliações de impacto a
realizar uma análise detalhada do programa Mais Educação de introdução da educação integral nos
resultados educacionais até três anos após a adesão das escolas. Consideramos, aqui, a
aprendizagem (medida pelos resultados da Prova Brasil) e também as taxas de abandono. O
programa é uma iniciativa federal e tem como objetivo melhorar os resultados acadêmicos por meio
de jornada escolar mais longa e diversificada, além de induzir outras iniciativas de educação integral
no país e suprir outras necessidades da juventude, sobretudo ligadas à vulnerabilidade e
desigualdade social. A jornada escolar ampliada pode ser oferecida dentro ou fora da escola.
Analisamos os dados administrativos sobre a implementação do programa juntamente com o Censo
Escolar, para comparar as instituições de ensino que aderiram voluntariamente ao programa com as
que são razoavelmente semelhantes a elas em características observáveis, mas que não aderiram.
Para estabelecer uma correspondência entre as escolas de tratamento e controle, lançamos mão da
metodologia de pareamento por escore de propensão e contrastamos os resultados antes e depois
da implementação do programa dos dois grupos, tratamento e controle.
Os resultados mostram que a participação no Mais Educação apresenta, em média, impactos
estatisticamente não significativos nas taxas de abandono escolar e produz impactos médios
negativos nos resultados dos alunos nas provas de Matemática. O efeito negativo sobre a avaliação
de aprendizagem de Matemática é mais forte no curtíssimo prazo, após cerca de um ano de
participação. Além disso, os impactos negativos são maiores nas escolas que aderiram ao Mais
Educação em 2008 do que naquelas que aderiram ao programa posteriormente, em 2010. De modo
geral, isso sugere que os impactos negativos poderiam ser explicados, ao menos parcialmente, pelos
diversos desafios na fase inicial de implementação de um novo modelo de escola para alunos e
professores (afetando também os hábitos de estudos). Desse modo, pode ser que, à medida que o
programa se consolida, os impactos melhorem, e o efeito negativo sobre o aproveitamento dos
alunos em Matemática se dissipem. Nesse sentido, o oferecimento de orientações mais assertivas às
escolas, sobretudo na esfera pedagógica, juntamente com um monitoramento mais estruturado do
programa, poderia aprimorar sua implementação e eficácia.
Concluímos ainda que o impacto do Mais Educação diferiu devido a algumas características da
escola/município, que também estão relacionadas com a implementação do programa. No caso da
o

amostra de escolas com 5 ano, os impactos são diferentes, dependendo do tipo de atividades
adotadas na ampliação da jornada, do gasto médio por aluno por ano e/ou do PIB per capita do
município. Mais especificamente, constatamos um impacto negativo do gasto por aluno na taxa de
abandono. Verificamos também que as escolas que escolhem as atividades de Português para o
acompanhamento pedagógico e/ou Esporte e Lazer apresentaram efeito negativo maior nos
resultados das provas, tanto de Português quanto de Matemática. Finalmente, o programa tende a
produzir impactos mais positivos sobre os resultados das provas de Matemática e sobre as taxas de
abandono nos municípios mais ricos (com PIB per capita mais elevado).
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Reconhecemos, entretanto, que as metas do Mais Educação são bastante mais amplas, e, assim,
uma limitação desse estudo está no fato de que avaliamos somente as dimensões das habilidades
cognitivas e do fluxo escolar, devido unicamente à inexistência de informação que contemplem os
demais objetivos almejados. Alguns trabalhos avaliam os impactos dos programas da educação
integral na América Latina em resultados socioeconômicos, tais como diminuição nas taxas de
gravidez na adolescência ou de criminalidade (ver Contreras, Sepúlveda e Cabrera (2010), Berthelon
e Kruger (2010)). Trabalhos em curso relacionados ao Brasil estão analisando essas questões
(Almeida et al., em finalização).
Outra ressalva de nosso trabalho é que focamos apenas duas amostras de escolas que aderiram ao
Mais Educação (em 2008 e 2010) e nele permaneceram até 2011. Possivelmente a avaliação de
impacto de outras amostras de escolas participantes, por períodos mais longos e/ou mais recentes,
poderia levar a resultados diferentes. Outra observação é que nossos resultados referem-se ao
impacto médio das escolas e podem variar dentro de cada escola de acordo com as características
dos alunos participantes, para os quais não há dados disponíveis. Ademais, se, devido à participação
no programa, as escolas tratadas aumentaram o percentual de alunos que participam da Prova Brasil,
esse efeito de composição estudantil pode, em parte, explicar nossas conclusões, principalmente se
os alunos que não participaram da Prova Brasil dos anos anteriores forem os mais vulneráveis.
Finalmente, é possível que existam variáveis não constantes no tempo e não observáveis que se
correlacionam com nossos indicadores de impacto e poderiam afetar os resultados obtidos (como
características dos professores e diretores, por exemplo).
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Apêndice
Tabela A1 – Principais variáveis
Base de
dados

Fonte

Variável

Descrição

Porcentagem de alunos que abandonam a
escola em um dado ano ou ciclo acadêmico
variável dummy, igual a um se as escolas
Urbano
situarem-se em áreas urbanas
variável dummy, igual a um se as escolas
Saneamento básico
apresentarem condições adequadas de
saneamento básico
variável dummy, igual a um se a escola
Biblioteca
possuir uma biblioteca
variável dummy, igual a um se a escola
Quadra de esportes
possuir uma quadra de esportes
Número de salas de aula disponíveis na
Número de salas de aula
escola
Número de salas de aula
Número de salas de aula utilizads na escola
usadas
Computadores
Computadores disponíveis na escola
variável dummy, igual a um se a escola
Laboratório de Ciências
possuir um Laboratório de Ciências
variável dummy, igual a um se a escola
Laboratório de
informática
possuir um Laboratório de Informática
variável dummy, igual a um se a escola
Sala de professores
possuir salas de professores
variável dummy, igual a um se a escola
DVD
possuir um DVD
variável dummy, igual a um se a escola
Retroprojetor
possuir um retroprojetor
variável dummy, igual a um se a escola servir
Merenda escolar
merenda a seus alunos
Número de funcionários que trabalham na
Número de funcionários
escola
variável dummy, igual a um se as escolas
Aulas matutinas
contarem com aulas matutinas
variável dummy, igual a um se as escolas
Assistência infantil
contarem com assistência infantil (para
bebês)
variável dummy, igual a um se as escolas
Jardim de infância
possuírem jardim de infância
variável dummy, igual a um se as escolas
Ensino Médio
contarem com ensino médio
variável dummy, igual a um para escolas
Escolas estaduais
estaduais
Duração da aula
Duração média da aula em horas
Duração da educação
Porcentagem de aulas com 7 horas de
integral
duração ou mais
Número de alunos matriculados na escola em
Matrículas dos alunos
um dado ano
Taxas de abandono

Censo
Escolar

INEP
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Tabela A1 – Continuação
Base de
dados

Fonte

Prova Brasil

Variável

Descrição

Notas de Português

Médias das escolas em Português

∆ Notas de Português

Diferença entre as médias das escolas em
Português em t e t-1

Notas de Matemática

Médias das escolas em Matemática

∆ Notas de Matemática

Diferença entre as médias das escolas em
Matemática em t e t-1
Índice de qualidade educacional, reunindo a
aprendizagem dos alunos e as medidas de
fluxo escolar
variável dummy, igual a um se as escolas
aderiram ao Mais Educação
variável dummy, indicando quais áreas de
conhecimento as escolas escolheram
variável dummy, indicando quais atividades
do Mais Educação estão sendo oferecidas

INEP

IDEB

INEP

Índice IDEB
Mais Educação
Áreas de conhecimento

Mais
Educação

MEC/FNDE Atividades

IPEA
Secretaria do Tesouro
Nacional
Censo
Demográfico

Custos do programa

Custos totais do programa por escola,
divididos em custos fixos e variáveis

Alunos inscritos no Mais
Educação

Número de alunos da escola que se
inscreveu no Mais Educação

PIB per capita

Produto Interno Bruto dividido pela população

Gasto com educação e
cultura

Verba municipal para educação e cultura
Estimativas populacionais para 2007, 2009 e
2011
Índice de Desenvolvimento Humano
Municipal (2010)

População
UNDP/UN
IDHM

Elaboração própria.
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Tabela A2 – Características da escola para a amostra de escolas que saíram do Mais Educação
entre 2008 e 2011

Variável

Escolas no
Mais Educação
(2008-2011)

Escolas não
participantes

Diferença
(1)-(2)

Painel A: escolas de 5º ano

Nota de Português
Nota de Matemática
Taxa de abandono
∆ Notas de
Português
∆ Notas de
Matemática
IDEB
∆ IDEB
População municipal
Número de
matrículas
IDHM
Urbano
Saneamento básico
Biblioteca
Quadra esportiva
Número de salas de
aula
Número de
computadores
Laboratório de
ciências
Laboratório de
informática
Sala de professores
DVD
Retroprojetor
Número de
funcionários
Merenda escolar
Número de salas de
aula ocupadas
Aulas matutinas
Creche
Educação Infantil
Escolas estaduais

Escolas no
Mais
Educação
(2008-2011)

Escolas não
participantes

Diferença
(3)-(4)

Painel B: escolas de 9º ano

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

164
180
5,9

162
178
7,3

1,6
2,0
-1,4**

222
230
12,0

221
229
12,2

1,0
0,6
-0.2

1,0

0,3

0,8

5,0

4,3

0,7

10,5

8,8

1,7

1,6

0,8

0,8

3,5
0,4

3,3
0,4

0,2**
-0,1

2,9
0,3

0.2***
0.1**

1.180.426

1.286.878

-106.452

1.364.439

2,6
0,2
1.558.99
5

924

999

-75

1159

1330

-171***

0,8
1,0
1,0
0,8
0,5

0,8
1,0
1,0
0,7
0,6

0,0
0,0**
0,0
0,0
0,0

0,76
1,0
1,0
0,9
0,7

0,76
1,0
1,0
0,8
0,7

0.0**
0,0
0,0
0.1**
0,0

13,0

12,8

0,2

14,3

14,4

-0,1

0,9

0,9

0,0

1,0

1,0

0,0

0,1

0,1

0,0

0,3

0,3

0,0

0,5

0,5

0,0

0,6

0,6

0,0

0,9
0,9
0,7

0,9
0,8
0,8

0,0
0,1**
0,0

1,0
0,9
0,9

1,0
0,9
0,9

0,0
0,0
0,0

65,3

64,9

0,4

76,2

75,3

0,8

0,9

0,9

0,0

0,9

0,9

0,0

13,6

13,7

-0,1

14,4

14,6

-0,1

0,5
0,0
0,4
0,3

0,5
0,0
0,3
0,7

0,0
0,0
0,1
-0,4***

0,51
0,0
0,2
0,6

0,48
0,0
0,1
0,9

0.0**
0,0
0.1***
-0.3***
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-194,556**

Tabela A2 – Continuação

Variável

Escolas no
Mais Educação
(2008-2011)

Escolas não
participantes

Diferença
(1)-(2)

Painel A: escolas de 5º ano

Ensino Médio
Educação Integral
Duração da aula
Nº observações

Escolas no
Mais
Educação
(2008-2011)

Escolas não
participantes

Diferença
(3)-(4)

Painel B: escolas de 9º ano

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

0,1
0,0
4,3
611

0,2
0,0
4,4
84

-0,1***
0,0
-0,1

0,4
0,0
4,3
555

0,6
0,0
4,4
127

-0.2***
0,0
-0.1**

Fonte: INEP.
Obs.: a tabela apresenta as características médias das escolas que aderiram ao Mais Educação em 2008 e
permaneceram até 2011 (colunas 1 e 4) e das escolas que aderiram ao programa em 2008, mas saíram dele
durante o período (colunas 2 e 5). As colunas 3 e 6 apresentam as diferenças médias das variáveis entre os dois
grupos. Foram realizados testes t para detectar as diferenças médias das variáveis entre os dois grupos.
***Denota significância ao nível de 1%. **Denota significância ao nível de 5%. *Denota significância ao nível de
10%.
O Painel A apresenta estas estatísticas da amostra das escolas de 5º ano. O Painel B apresenta estas
estatísticas da amostra das escolas de 9º ano. Nossa amostra inclui somente as escolas que possuem
informações de todas as variáveis de todo o período analisado.
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Tabela A3 – Escolas do Mais Educação no período de 2008-2011 com informações incompletas

Variável

Escolas no Mais
Educação com
informações
completas

Escolas no
Mais
Educação com
informações
incompletas

Diferença
(1)-(2)

Painel A: escolas de 5º ano

Nota de Português
Nota de Matemática
Taxa de abandono
∆ Notas de
Português
∆ Notas de
Matemática
IDEB
∆ IDEB
População municipal
Número de
matrículas
IDHM
Urbano
Saneamento básico
Biblioteca
Quadra esportiva
Número de salas de
aula
Número de
computadores
Laboratório de
ciências
Laboratório de
informática
Sala de professores
DVD
Retroprojetor
Número de
funcionários
Merenda escolar
Número de salas de
aula ocupadas
Aulas matutinas
Creche
Educação Infantil
Escolas estaduais

Escolas no
Mais
Educação
com
informações
completas

Escolas no
Mais
Educação com
informações
incompletas

Diferença
(3)-(4)

Painel B: escolas de 9º ano

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

164
180
5,9

163
179
8,4

1,0
0,8
-2,5***

222
230
12,0

218
227
16,2

4,3***
3,2***
-4,2***

1,0

-1,0

2,0*

5,0

3,4

1,5

10,5

6,9

3,6***

1,6

1,1

0,6

3,5
0,4

3,3
0,3

0,2***
0.0

2,9
0,3

0,2***
0,2***

1.180.426

1.051.670

128,756*

1.364.439

2,6
0,2
1.290.78
5

924

953

-28,8

1159

1090

68,6*

0,8
1,0
1,0
0,8
0,5

0,7
1,0
1,0
0,8
0,6

0,0***
0,0**
0,0
0,0
-0,1

0,76
1,0
1,0
0,9
0,7

0,75
1,0
1,0
0,8
0,7

0,0***
0,0
0,0
0,1*
0,0

13,0

13,0

0,1

14,3

14,2

0,1

0,9

0,9

0,0

1,0

0,9

0,0*

0,1

0,2

0,0

0,3

0,2

0,1

0,5

0,5

0,0

0,6

0,6

0,0

0,9
0,9
0,7

0,9
0,9
0,8

0,0
0,0
0,0

1,0
0,9
0,9

0,9
0,9
0,9

0,0
0,0
0,0

65,3

66,7

-1,4

76,2

75,8

0,4

0,9

0,9

0,0

0,9

0,9

0,0

13,6

12,7

0,9

14,4

14,4

0,0

0,5
0,0
0,4
0,3

0,5
0,0
0,2
0,7

0,0
0.0***
0.2***
-0.4***

0,51
0,0
0,2
0,6

0,51
0,0
0,3
0,5

0,0
0,0
-0.1**
0.1*
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73.654

Tabela A3 – Continuação

Variável

Escolas no
Mais Educação
(2008-2011)

Escolas não
participantes

Diferença
(1)-(2)

Painel A: escolas de 5º ano

Ensino Médio
Educação Integral
Duração da aula
Nº observações

Escolas no
Mais
Educação
(2008-2011)

Escolas não
participantes

Diferença
(3)-(4)

Painel B: escolas de 9º ano

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

0,1
0,0
4,3
611

0,4
0,0
4,3
195

-0.3***
0,0
0,0

0,4
0,0
4,3
555

0,3
0,0
4,3
196

0,1
0,0
0,0

Fonte: INEP.
Obs.: a tabela apresenta as características médias das escolas que aderiram ao Mais Educação em 2008 e
permaneceram até 2011 e que possuem informações para todas as variáveis em 2005, 2007, 2009 e 2011
(colunas 1 e 4) e das escolas que aderiram ao programa em 2008 e permaneceram até 2011, mas cujas
informações estavam incompletas (colunas 2 e 5). As colunas 3 e 6 apresentam as diferenças médias das
variáveis entre os dois grupos. Foram realizados testes t para detectar as diferenças médias das variáveis entre
os dois grupos.
***Denota significância ao nível de 1%. **Denota significância ao nível de 5%. *Denota significância ao nível de
10%.
O Painel A apresenta estas estatísticas da amostra das escolas de 5º ano. O Painel B apresenta estas
estatísticas da amostra das escolas de 9º ano.
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Tabela A4 – Características das escolas em 2009 que aderiram ao Mais Educação em 2010, por
status de tratamento

Variável

Escolas no
Mais Educação
(2010-2011)

Escolas não
participantes

Diferença
(1)-(2)

Painel A: escolas de 5º ano

∆ Notas de
Português
∆ Notas de
Matemática
IDEB
∆ IDEB
População municipal
Número de
matrículas
IDHM
Urbano
Saneamento básico
Biblioteca
Quadra esportiva
Número de salas de
aula
Número de
computadores
Laboratório de
ciências
Laboratório de
informática
Sala de professores
DVD
Retroprojetor
Número de
funcionários
Merenda escolar
Número de salas de
aula ocupadas
Aulas matutinas
Creche

Escolas no
Mais
Educação
(2010-2011)

Escolas não
participantes

Diferença
(3)-(4)

Painel B: escolas de 9º ano

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

11,0

7,7

3,3***

11,5

8,4

3,0***

13,2

10,6

2,6***

3,7

1,7

2,0***

4,3
0,5
959.776

4,6
0,4
716.126

-0,3***
0,1***
243.650***

3,5
0,3
1.110.275

3,9
0,2
732.763

-0,4***
0,1***
377.512***

701

543

158***

989

752

237***

0,7
1,0
1,0
0,8
0,6

0,7
0,8
1,0
0,6
0,5

0,0***
0,2***
0,0***
0,1***
0,1***

0,7
1,0
1,0
0,9
0,8

0,7
0,8
1,0
0,8
0,7

0,0***
0,2***
0,0***
0,1***
0,1***

11,8

10,1

1,6***

13,9

11,8

2,1***

1,0

0,9

0,1***

1,0

1,0

0,0***

0,1

0,1

0,1***

0,3

0,3

0,1***

0,6

0,5

0,1***

0,8

0,8

0,1***

0,9
1,0
0,7

0,8
0,9
0,6

0,1***
0,0***
0,1***

1,0
1,0
0,9

0,9
1,0
0,8

0,1***
0,0***
0,1***

53,8

42,7

11,1***

70,9

55,1

15,8***

1,0

1,0

-0,0

1,0

1,0

0,0

11,7

10,2

1,5***

13,5

11,8

1,7***

0,6
0,0

0,6
0,0

-0,0***
-0,18***

0,6
0,0

0,6
0,0

-0,0***
-0,0***
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Tabela A4 – Continuação

Variável

Escolas no
Mais Educação
(2008-2011)

Escolas não
participantes

Diferença
(1)-(2)

Painel A: escolas de 5º ano

Ensino Médio
Educação Integral
Duração da aula
Nº observações

Escolas no
Mais
Educação
(2008-2011)

Escolas não
participantes

Diferença
(3)-(4)

Painel B: escolas de 9º ano

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

0,1
0,0
4,4
2.098

0,1
0,0
4,4
23.276

0,0***
0,0
-0,0

0,5
0,01
4,46
1.976

0,4
0,0
4,4
18.037

0,0***
0,0
0,0*

Fontes: MEC/FNDE e INEP.
Obs.: a tabela apresenta as características médias das escolas que aderiram ao Mais Educação em 2010 e
permaneceram até 2011 (colunas 1 e coluna 4) e do grupo de controle selecionado pelo pareamento baseado no
escore de propensão (colunas 2 e 5). As colunas 3 e 6 mostram os valores-p do teste t realizado para verificar as
diferenças médias das variáveis entre os dois grupos.
***Denota significância ao nível de 1%. **Denota significância ao nível de 5%. *Denota significância ao nível de
10%.
No grupo de controle, as médias são ponderadas usando os pesos do pareamento baseado no escore de
propensão. O Painel A apresenta estas estatísticas da amostra das escolas de 5º ano. O Painel B apresenta
estas estatísticas da amostra das escolas de 9º ano. Nossa amostra inclui somente as escolas que possuem
informações de todas as variáveis de todo o período analisado. Esta tabela compara as escolas tratadas com as
de controle em 2009 após o pareamento baseado no escore de propensão.
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Tabela A5 – Estimação do escore de propensão das escolas que aderiram ao Mais Educação
em 2010, usando dados pré-tratamento (2009)
Variável

Painel A: escolas de 5º ano

Painel B: escolas de 9º ano

Coeficiente
(1)

Valor-P
(2)

Coeficiente
(3)

Valor-P
(4)

IDEB

-0,94

0,00

-1,18

0,00

∆ IDEB

0,56

0,00

0,80

0,00

População municipal

0,00

0,00

0,00

0,00

Número de matrículas

0,00

0,00

0,00

0,00

IDHM

11,26

0,00

10,51

0,00

Urbano

1,13

0,00

1,10

0,00

Saneamento básico

0,18

0,44

0,13

0,66

Biblioteca

0,15

0,00

0,01

0,81

Quadra esportiva

-0,08

0,01

-0,06

0,13

Número de salas de aula

-0,01

0,06

-0,01

0,16

Número de computadores

0,04

0,50

0,38

0,01

Laboratório de ciências

0,16

0,00

0,08

0,02

Laboratório de informática

-0,14

0,00

-0,09

0,03

Sala de professores

0,08

0,07

0,15

0,04

DVD

0,21

0,01

0,02

0,87

Retroprojetor

-0,12

0,00

-0,12

0,01

Número de funcionários

0,00

0,00

0,00

0,00

Merenda escolar

-0,11

0,50

0,24

0,21

Número de salas de aula
ocupadas

-0,01

0,14

-0,02

0,00

Aulas matutinas

0,28

0,00

-0,06

0,48

Creche

-0,17

0,03

0,06

0,64

Educação Infantil

0,03

0,39

0,04

0,41

Escolas estaduais

-0,02

0,67

-0,15

0,00

Ensino médio

-0,08

0,12

-0,18

0,00
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Tabela A5 – Continuação
Variável

Painel A: escolas de 5º ano

Painel B: escolas de 9º ano

Coeficiente
(1)

Valor-P
(2)

Coeficiente
(3)

Valor-P
(4)

Duração da educação integral

1,40

0,00

1,07

0,00

Duração da aula

-0,37

0,00

-0,18

0,00

∆ Notas de Português

0,00

0,63

-0,01

0,00

∆ Notas de Matemática

0,01

0,00

0,01

0,00

∆ Taxa de abandono

0,01

0,31

0,02

0,00

Nota de Português

0,03

0,00

0,03

0,00

Nota de Matemática

-0,05

0,00

-0,02

0,00

Taxa de abandono

0,04

0,00

-0,02

0,00

Intercepção

-5,80

0,00

-6,14

0,00

Número de observações
Pseudo R-quadrado

25.374

20.013

0,24

0,28

Fonte: MEC/FNDE e INEP.
Obs.: o escore de propensão foi calculado aplicando-se um modelo Probit e dados de 2009. As escolas
tratadas são as que aderiram ao Mais Educação em 2010 e permaneceram até 2011. Nosso grupo de
controle é composto pelas escolas que, até 2011, ainda não tinham aderido ao Mais Educação. As
escolas que começaram a participar do programa em 2009, 2010 e 2011 foram excluídas da amostra para
definir o grupo de controle. A tabela apresenta os coeficientes estimados (colunas 1 e 3) e os valores-p
(colunas 2 e 4). O Painel A apresenta estas estatísticas da amostra das escolas de 5º ano. O Painel B
apresenta estas estatísticas da amostra das escolas de 9º ano.
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Tabela A6 – Balanceamento de amostra após o Pareamento com as escolas que aderiram ao
Mais Educação em 2010 – Características médias das escolas em 2009 por status de tratamento

Variável

Escolas no Mais
Educação (20102011)

Grupo de
controle

Valor-p

Painel A: escolas de 5º ano
(1)
∆ Notas de
Português
∆ Notas de
Matemática
∆ Taxa de abandono
Nota de Português
Nota de Matemática
Taxa de abandono
IDEB
∆ IDEB
População municipal
Número de
matrículas
IDHM
Urbano
Saneamento básico
Biblioteca
Quadra de esportes
Número de salas de
aula
Número de
computadores
Laboratório de
ciências
Laboratório de
informática
Sala de professores
DVD
Retroprojetor
Número de
funcionários
Merenda escolar
Número de salas de
aula ocupadas
Aulas matutinas
Creche

(2)

(3)

Escolas no
Mais
Educação
(2010-2011)

Grupo de
controle

Valor-p

Painel B: escolas de 9º ano
(4)

(5)

(6)

11,03

11,15

0,79

11,47

10,95

0,25

13,25

13,05

0,69

3,74

3,36

0,34

-0,66
179
197
2,43
4,30
0,49
960.000

-0,55
179
197
2,52
4,32
0,49
930.000

0,28
0,29
0,83
0,44
0,50
0,95
0,68

-1,00
238
239
5,67
3,50
0,25
1.100.000

-1,08
238
239
5,48
3,51
0,25
1.200.000

0,64
0,77
0,68
0,34
0,57
0,99
0,43

701

683

0,18

989

1000

0,51

0,74
0,98
1,00
0,76
0,56

0,74
0,98
1,00
0,75
0,56

0,22
0,84
0,37
0,67
0,95

0,74
0,98
1,00
0,89
0,76

0,75
0,98
1,00
0,88
0,77

0,15
0,71
0,41
0,62
0,50

11,76

11,37

0,03**

13,88

13,94

0,75

0,95

0,96

0,653

0,99

0,99

0,74

0,14

0,12

0,02**

0,34

0,35

0,39

0,58

0,59

0,573

0,82

0,82

0,71

0,86
0,97
0,67

0,86
0,97
0,67

0,823
0,302
0,896

0,97
0,98
0,86

0,96
0,98
0,87

0,17
0,72
0,71

53,80

52,08

0,06*

70,86

71,26

0,71

0,99

1,00

0,16

0,99

0,99

0,68

11,66

11,19

0,0***

13,48

13,45

0,87

0,60
0,03

0,59
0,03

0,36
0,79

0,57
0,01

0,57
0,01

0,74
0,89
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Tabela A6 – Continuação

Variável

Escolas no Mais
Educação (20102011)

Grupo de
controle

Valor-p

Painel A: escolas de 5º ano
(1)
Educação Infantil
Escolas estaduais
Ensino médio
Educação Integral
Duração da aula
Nº observações

0,38
0,26
0,12
0,02
4,36
2,098

(2)

(3)

0,36
0,28
0,13
0,02
4,35
1,670

0,26
0,25
0,37
0,72
0,48

Escolas no
Mais
Educação
(2010-2011)

Grupo de
controle

Valor-p

Painel B: escolas de 9º ano
(4)
0,15
0,60
0,47
0,01
4,46
1,976

(5)

(6)

0,16
0,62
0,49
0,02
4,48
1,467

0,22
0,28
0,16
0,28
0,39

Fontes: MEC/FNDE e INEP.
Obs.: a tabela apresenta as características médias das escolas que aderiram ao Mais Educação em 2008 e
permaneceram até 2011 (colunas 1 e 4) e do grupo de controle selecionado pelo pareamento baseado no escore
de propensão (colunas 2 e 5). As colunas 3 e 6 mostram os valores-p do teste t realizado para verificar as
diferenças médias das variáveis entre os dois grupos.
***Denota significância ao nível de 1%. **Denota significância ao nível de 5%. *Denota significância ao nível de
10%.
No grupo de controle, as médias são ponderadas usando os pesos do pareamento baseado no escore de
propensão. O Painel A apresenta estas estatísticas da amostra das escolas de 5º ano. O Painel B apresenta
estas estatísticas da amostra das escolas de 9º ano. Nossa amostra inclui somente as escolas que possuem
informações de todas as variáveis de todo o período analisado. Esta tabela compara as escolas tratadas com a
de controle em 2007 depois de realizado o pareamento baseado no escore de propensão.
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Tabela A7 – Impactos heterogêneos do Mais Educação por verba municipal destinada à
educação e à cultura

Variável dependente:

Taxa de abandono
(1)

Notas de
Matemática
(2)

Notas de
Português
(3)

Painel A: impactos nas variáveis do 5º ano

Dummy Mais Educação * dummy
para 2011

1,119
(1,325)

-3,974**
(1,553)

-1,987
(1,413)

Dummy Mais Educação * dummy
para 2009

0,974
(1,114)

-4,292***
(1,465)

-2,426*
(1,358)

0,00272
(0,00207)

0,0112
(0,00776)

-0,00186
(0,00680)

R-quadrado

0,666

0,786

0,789

Nº observações

2,988

2,988

2,988

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

Dummy Mais Educação * Gasto em
educação e cultura

Dummy para 2009
Dummy para 2011
Efeitos fixos de escola

Painel B: impactos nas variáveis do 9º ano

Dummy Mais Educação * dummy
para 2011

-0,296
(1,125)

-3,636**
(1,808)

-0,311
(1,692)

Dummy Mais Educação * dummy
para 2009

-0,140
(0,968)

-5,194***
(1,663)

-2,140
(1,647)

8,26e-05
(0,00413)

-0,00331
(0,00877)

-0,00633
(0,00840)

R-quadrado

0,736

0,755

0,741

Nº observações

2,595

2,595

2,595

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

Dummy Mais Educação * Gasto em
educação e cultura

Dummy para 2009
Dummy para 2011
Efeitos fixos de escola

Fonte: elaboração própria a partir dos dados administrativos do MEC/FNDE e dados do INEP.
Obs.: grupo tratamento são as escolas que aderiram ao Mais Educação em 2008 e permaneceram no
programa até 2011. A verba municipal para educação e cultura foi deflacionada pelo IPCA da mesma
forma que os preços de 2007. Esta tabela apresenta os coeficientes das estimativas dos mínimos
quadrados ordinários da equação 6 no estudo. A variável dependente na coluna 1 corresponde aos
resultados de Português na Prova Brasil; na coluna 2 resultados de Matemática na Prova Brasil; na coluna
3 as taxas de abandono. Todas as variáveis encontram-se no nível de escola.
***Denota significância ao nível de 1%. **Denota significância ao nível de 5%. *Denota significância ao
nível de 10%.
Os erros-padrão robustos, agrupados no nível de escola, são apresentados em parênteses. Todas as
regressões incluem efeitos fixos de escola e dummies de período. Todas as regressões são ponderadas
pelos pesos do pareamento baseado no escore de propensão. O Painel A apresenta essas estimativas da
amostra das escolas de 5º ano. O Painel B apresenta essas estimativas da amostra das escolas de 9º ano.
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Tabela A8 – Impactos heterogêneos do Mais Educação por tamanho do município

Variável dependente:

Taxa de abandono
(1)

Notas de
Matemática
(2)

Notas de
Português
(3)

Painel A: impactos nas variáveis do 5º ano

Dummy Mais Educação * dummy
para 2011

1,151
(1,321)

-3,476**
(1,498)

-2,259*
(1,361)

Dummy Mais Educação * dummy
para 2009

0,922
(1,112)

-4,074***
(1,462)

-2,689**
(1,348)

Dummy Mais Educação *

5,197
(3,378)

4,678
(10,93)

7,956
(10,57)

R-quadrado

0,667

0,786

0,789

Nº observações

2,988

2,988

2,988

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

Log(população municipal)

Dummy para 2009
Dummy para 2011
Efeitos fixos de escola

Painel B: impactos nas variáveis do 9º ano

Dummy Mais Educação * dummy
para 2011

-0,297
(1,097)

-3,852**
(1,746)

-0,766
(1,649)

Dummy Mais Educação * dummy
para 2009

-0,148
(0,963)

-5,373***
(1,661)

-2,572
(1,650)

Dummy Mais Educação *

0,382
(5,569)

2,410
(10,34)

7,768
(11,34)

R-quadrado

0,736

0,755

0,741

Nº observações

2,595

2,595

2,595

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

Log(população municipal)

Dummy para 2009
Dummy para 2011
Efeitos fixos de escola

Fonte: elaboração própria a partir dos dados administrativos do MEC/FNDE e dados do INEP.
Obs.: grupo tratamento são as escolas que aderiram ao Mais Educação em 2008 e permaneceram no programa
até 2011. A variável população da cidade está em log. Esta tabela apresenta os coeficientes das estimativas dos
mínimos quadrados ordinários da equação 6 no estudo. A variável dependente na coluna 1 corresponde aos
resultados de Português na Prova Brasi;, na coluna 2 resultados de Matemática na Prova Brasil; na coluna 3 taxas
de abandono. Todas as variáveis encontram-se no nível de escola.
***Denota significância ao nível de 1%. **Denota significância ao nível de 5%. *Denota significância ao nível de
10%.
Os erros-padrão robustos, agrupados no nível de escola, são apresentados em parênteses. Todas as regressões
incluem efeitos fixos de escola e dummies de período. Todas as regressões são ponderadas pelos pesos do
pareamento baseado no escore de propensão. O Painel A apresenta essas estimativas da amostra das escolas de
5º ano. O Painel B apresenta essas estimativas da amostra das escolas de 9º ano. O tamanho da cidade é obtido
pelo seu número de habitantes.
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Tabela A9 – Impacto médio do Mais Educação nas escolas que optaram por Inclusão Digital

Variável dependente:

Taxa de abandono
(1)

Notas de
Matemática
(2)

Notas de
Português
(3)

Painel A: impactos nas variáveis do 5º ano

Dummy Mais Educação * dummy
para 2011

0,404
(0,862)

-1,927
(1,967)

-1,860
(1,900)

0,702

0,817

0,814

978

978

978

Dummy para 2011

SIM

SIM

SIM

Efeitos fixos de escola

SIM

SIM

SIM

R-quadrado
Nº observações

Painel B: impactos nas variáveis do 9º ano

Dummy Mais Educação * dummy
para 2011

-0,139
(1,783)

-2,015
(2,131)

-0,414
(2,052)

0,694

0,804

0,807

916

916

916

Dummy para 2011

SIM

SIM

SIM

Efeitos fixos de escola

SIM

SIM

SIM

R-quadrado
Nº observações

Fonte: elaboração própria a partir dos dados administrativos do MEC/FNDE e dados do INEP.
Obs.: grupo tratamento são as escolas que optaram pela área de Inclusão Digital em 2008 e
permaneceram com essa atividade até 2011. Esta tabela apresenta os coeficientes da estimativa dos
mínimos quadrados ordinários da equação 5 no estudo, onde a variável dependente na coluna 1
corresponde a taxas de abandono; na coluna 2 resultados de Matemática na Prova Brasil; na coluna 3
resultados de Português na Prova Brasil. Todas as variáveis encontram-se no nível de escola.
***Denota significância ao nível de 1%. **Denota significância ao nível de 5%. *Denota significância ao
nível de 10%.
Os erros-padrão robustos, agrupados no nível de escola, são apresentados em parênteses. Todas as
regressões incluem efeitos fixos de escola e dummies de período. Todas as regressões são ponderadas
pelos pesos do pareamento baseado no escore de propensão. O Painel A apresenta essas estimativas da
amostra das escolas de 5º ano. O Painel B apresenta essas estimativas da amostra das escolas de 9º ano.
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Tabela A10 – Impacto médio do Mais Educação nas escolas que optaram por Educação
Ambiental

Variável dependente:

Taxa de abandono
(1)

Notas de
Matemática
(2)

Notas de
Português
(3)

Painel A: impactos nas variáveis do 5º ano

Dummy Mais Educação * dummy
para 2011
R-quadrado
Nº observações
Dummy para 2011
Efeitos fixos de escola

2,346
(2,009)

-5,090
(3,967)

-1,626
(3,373)

0,755
296

0,811
296

SIM
SIM

SIM
SIM

0,823
296
SIM
SIM

Painel B: impactos nas variáveis do 9º ano

Dummy Mais Educação * dummy
para 2011
R-quadrado
Nº observações
Dummy para 2011
Efeitos fixos de escola

3,569
(2,650)

-5,655
(4,563)

-6,054
(4,450)

0,801
236
SIM
SIM

0,793
236
SIM
SIM

0,764
236
SIM
SIM

Fonte: elaboração própria a partir dos dados administrativos do MEC/FNDE e dados do INEP.
Obs.: grupo tratamento são as escolas que optaram pela área de Educação Ambiental em 2008 e
permaneceram com essa atividade até 2011. Esta tabela apresenta os coeficientes da estimativa dos
mínimos quadrados ordinários da equação 5 no estudo, onde a variável dependente na coluna 1
corresponde a resultados de Português na Prova Brasil; na coluna 2 resultados de Matemática na Prova
Brasil; na coluna 3 taxas de abandono. Todas as variáveis encontram-se no nível de escola.
***Denota significância ao nível de 1%. **Denota significância ao nível de 5%. *Denota significância ao
nível de 10%.
Os erros-padrão robustos, agrupados no nível de escola, são apresentados em parênteses. Todas as
regressões incluem efeitos fixos de escola e dummies de período. Todas as regressões são ponderadas
pelos pesos do pareamento baseado no escore de propensão. O Painel A apresenta essas estimativas da
amostra das escolas de 5º ano. O Painel B apresenta essas estimativas da amostra das escolas de 9º ano.
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Figura A1 – Recursos financeiros destinados ao Mais Educação
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Figura A2 – Diferenças em Diferenças nos resultados das escolas de tratamento e controle – 5º
ano (amostra 2010)
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Figura A3 – Diferenças em Diferenças nos resultados das escolas de tratamento e controle – 9º
ano (amostra 2010)
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Figura A4 – Densidade Kernel do escore de propensão depois do pareamento –5º ano (amostra de
2010)
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Figura A5 – Densidade Kernel do escore de propensão depois do pareamento –9º ano (amostra de
2010)
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