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IMPORTÂNCIA DA GESTÃO PARA ESCOLAS PÚBLICAS 
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Fonte: Bloom et. al., 2012. 

Evidências da literatura: 
 
- Ambiente institucional, 

sindicalização. 
- Charter schools. 
- Vouchers. 
- Escolha da escola pelos 

pais. 
- Seleção e experiência do 

diretor. 



GESTÃO EDUCACIONAL/ESCOLAR 

• Conceito amplo. 
• Qualquer característica do sistema educacional ou das escolas 

que afete a produtividade dos insumos. 
- Ex.: tamanho das escolas, estrutura e verticalização da rede 

de ensino, autonomia e formação dos gestores etc. 
 
• Este trabalho: 
- Foco em gestão escolar: 
- Impacto de incentivos + metas + monitoramento de 

indicadores de resultado educacional e processos. 
- Programa de apoio à gestão escolar em escolas estaduais 

paulistas. 
    (PGER: Programa de Gestão Escolar por Resultados). 
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ACCOUNTABILITY EM SP e PGER 

• 2007: SARESP, IDESP, boletins de desempenho, metas e bônus. 
• Divulgação resultados IDESP 2007: 
- Necessidade de apoio às escolas com baixo desempenho. 
- Matemática, 8ª série: 1% adequado, 68% abaixo do básico. 
 
• 2008: 
- Apoio à gestão: PGER. 
- Escolas entre as 5% com desempenho mais baixo no IDESP 

cada série (379). 
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O Programa 
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Capacitação 
de gestores 

• Interpretação pedagógica dos resultados SARESP. 

•Análise dos boletins de desempenho: comparação regional. 

•Componentes e forma de cálculo IDESP e metas. 

Diagnóstico e 
Planejamento 

•Elaboração PPP: apoio técnico SEE. 

• Indicadores processo: análise 2007 e metas 
2008. 

•Objetividade e factibilidade. 

Monitoramento 

•Acompanhamento periódico de indicadores. 

•Compartilhamento do cumprimento das metas entre gestores e professores. 

•Ações para cumprimento das metas. 

Exposição professor-aluno. 
Comunicação. 
Práticas pedagógicas. 
Adequação curricular. 
Infraestrutura. 
Adequação/uso materiais pedagógicos. 
Andamento de programas. 



O Programa 
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AVALIAÇÃO DE IMPACTO 
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ESTRATÉGIA EMPÍRICA 
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Diferenças entre participantes e não-participantes afetam os resultados 
educacionais. Escolas selecionadas: 
- Menores notas em 2007. 
- Alunos com background familiar menos favorecido. 
- Pior infraestrutura. 
- Diretores e coordenadores menos experientes. 

 

1) Viés de seleção. 2) Reversão à média. 



ESTRATÉGIA EMPÍRICA 

- Participação: IDESP 2007 em cada série (5% mais baixos). 
- Regra arbitrária: seleção aleatória em torno do ponto de corte. 
• Regressão com descontinuidade: Fuzzy RDD. 
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ESTRATÉGIA EMPÍRICA 
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Amostra: 
- Escolas próximas ao ponto de corte da seleção: entre o 3º e o 8º 

percentis da distribuição do IDESP. 
- Semelhantes em atributos que afetam os resultados educacionais: 

características dos alunos, professores, gestores e escolas. 

Dados: 
- Censo Escolar 2007 e 2008. 
- SARESP 2007 e 2008: proficiência e questionários. 

Variável Diferença

Aluno Média Desvio-padrão Média Desvio-padrão

Menino 0.50 0.50 0.50 0.50 0 .00

Branco 0.48 0.16 0.47 0.18 0.01

Idade 14.66 0.93 14.71 0.96 -0.05***

Atraso escolar 0.53 0.10 0.54 0.09 -0.01

Escolaridade do pai 0.33 0.47 0.32 0.46 0.01

Escolaridade da mãe 0.31 0.46 0.29 0.45 0.02

Indicador de renda (TV) 1.53 0.56 1.51 0.58 0.02

Indicador de renda (rádio) 1.19 0.59 1.15 0.58 0.03

Indicador de renda (carro) 0.54 0.65 0.51 0.65 0.02

Indicador de renda (máquina de lavar) 0.82 0.54 0.80 0.55 0.02

Indicador de renda (computador) 0.45 0.59 0.44 0.59 0.03

# Observações (alunos) 9,592 13,993

Não-tratadas Tratadas



RESULTADOS - PROFICIÊNCIA 
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RESULTADOS - PROFICIÊNCIA 
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OLS RDD OLS RDD

  -14,848***  3,054 -14,229*** 5,667***

(0.606) (2.306) (0.600) (2.268)

{418,416} {25,153} {418,508} {25,151}

  -1,208*** 1.088  -0,030 5,145***

(0.194) (0.795) (0.205) (0.872)

{109,079} {9,426} {144,600} {11,974}

  -3,469*** 0.728  -3,876*** 1,033

(0.219) (0.970) (0.223) (0.983)

{236,054} {13,499} {225,694} {11,990}

  -2,289*** -1.587   -2,480*** -0,177

(0.256) (1.141) (0.346) (1.783)

{65,246} {2,064} {42,754} {1,120}

  -2,563*** 0.124 -2,414* 9,513**

(0.708) (3.347) (1.287) (4.527)

{8,107} {164} {5,460} {67}

Matemática

Desvio-padrão estimado com correção para clusters, entre parênteses. Número de observações entre 

colchetes.

Nível de significância: *10%, **5%, ***1%.

Score, alunos no básico

Score, alunos no 

adequado

Score, alunos no 

avançado

Língua Portuguesa

Score, todos os alunos

Score, alunos no abaixo 

do básico

Resultados 
robustos a 
diferentes 
amostras e 

especificações. 



RESULTADOS MECANISMOS 
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Investigação dos mecanismos via questionários de gestão, auto-reportados. 



RESULTADOS MECANISMOS 
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MECANISMOS 
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Práticas de gestão 

Elaboração e 
utilização PPP 

Envolvimento 
equipe gestão 

Adequação 
planos trabalho 

Prioridades 
planejamento 

pedagógico 

Proposição 
metas, ações e 

estratégias 

Análise  fatores 
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Maior 
conhecimento 
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conteúdos 

Rever práticas 
pedagógicas 

Informação aos 
pais 

Prioridades em 
reuniões 

Acompanhar PPP 

Cumprir metas 
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Alocação tempo 

Visitas salas aula 

Reuniões de 
gestão 

Problemas da 
escola 

Falta 

professores  

Gestão compartilhada, objetividade no planejamento, direcionamento de ações com 
base em monitoramento e metas para indicadores, foco e prioridade ao aprendizado. 



Comentários Finais 

• PGER impacta notas de matemática, mas não impacta notas 
de língua portuguesa. Por que? 

• Efeitos do programa recaem sobre alunos com maior 
defasagem educacional. 

• Fragilidade dos resultados sobre mecanismos de atuação. 

• Validade dos resultados: 

- Ambiente de hard accountability. 

- Escolas vulneráveis, com baixos resultados educacionais e 
alunos com background familiar desfavorável. 
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