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Resumo 

Nos últimos dez anos, o estado do Tocantins implementou 47 escolas de ensino 

fundamental em tempo integral. Este documento relata uma avaliação de impactos 

dessa política. Dentro da rede estadual, observou-se que essas escolas têm 

relativamente melhor infraestrutura e seus alunos tendem a ser socialmente mais 

vulneráveis. Não foram encontradas evidências de melhora de proficiência em 

decorrência da política. Mas verificou-se que crianças estudando em tempo integral 

tendem a tomar gosto pela matemática e que se reduz a probabilidade de o aluno 

trabalhar. 

 



 

 

6 

 

Sumário 

1. Introdução........................................................................................................................................12 

2. Base de dados.................................................................................................................................14 

3. Análises descritivas........................................................................................................................23 

4. Estratégia de avaliação...................................................................................................................29 

5. Resultados estimados ....................................................................................................................35 

6. Considerações finais.......................................................................................................................46 

7. Anexo de tabelas.............................................................................................................................47 

8. Anexo de figuras..............................................................................................................................65 

9. Anexo de análise dos dados primários.........................................................................................68 

10. Regressões do exercício econométrico usando a base de dados primária............................74 

  



 

 

7 

 

Índice de Tabelas 

Tabela 1 – Resumo dos indicadores tabulados na base de dados............................21 

Tabela 2 – Características de gosto pelo estudo, condição de trabalho  

e perspectivas futuras declaradas pelos alunos do 9º ano da rede estadual  

do Tocantins nos microdados da Prova Brasil...........................................................24 

Tabela 3 – Características socioeconômicas das famílias dos alunos da  

rede estadual do Tocantins observadas nos microdados da Prova Brasil.................25 

Tabela 4 – Síntese dos impactos encontrados – em pontos percentuais  

sobre as probabilidades.............................................................................................45 

Tabela 5 – Lista das 47 escolas com turmas de ensino fundamental regular  

no regime de tempo integral, apontando o ano de início de funcionamento,  

código de identificação no MEC, nome e município..................................................47 

Tabela 6 – Resultados estimados para o modelo Probit de participação  

de uma escola na política em 2011/2012 segundo as observações de 2009 – 

somente escolas da rede estadual do Tocantins.......................................................48 

Tabela 7 – Média dos indicadores selecionados das escolas pareadas  

segundo as observações de 2009 – somente escolas da rede estadual  

do Tocantins...............................................................................................................49 

Tabela 8 – Resultados estimados para regressões de diferenças em  

diferenças das notas da Prova Brasil, na escala SAEB, dos alunos  

de 5º ano, por matéria e amostra pareada – somente escolas da rede  

estadual do Tocantins. ..............................................................................................50 

Tabela 9 – Resultados estimados para regressões de diferenças em  

diferenças das notas da Prova Brasil, na escala SAEB, dos alunos  

de 9º ano, por matéria e amostra pareada – somente escolas da rede  

estadual do Tocantins................................................................................................51 



 

 

8 

 

Tabela 10 – Resultados estimados para regressões de diferenças  

em diferenças quanto ao gosto pelos estudos dos alunos de 9º ano  

segundo as matérias – 1 se gosta, 0 caso contrário – somente  

escolas da rede estadual do Tocantins......................................................................52 

Tabela 11 – Resultados estimados para regressões de diferenças  

em diferenças das questões de trabalho dos alunos de 9º ano –  

1 se trabalha, 1 se pretende trabalhar – somente escolas da rede  

estadual do Tocantins................................................................................................53 

Tabela 12 – Resultados estimados para o modelo Probit de participação  

de uma escola na política em 2011/2012 segundo as observações  

de 2009 e amostras consideradas.............................................................................54 

Tabela 13 – Estatísticas das escolas e de seus alunos nas amostras  

pareadas em 2009......................................................................................................56 

Tabela 14 – Resultados estimados para regressões de diferenças  

em diferenças 2009×2013 das notas da Prova Brasil, na escala SAEB,  

dos alunos de 5º ano, por matéria e amostra pareada..............................................57 

Tabela 15 – Resultados estimados para regressões de diferenças  

em diferenças 2009×2013 das notas da Prova Brasil, na escala SAEB,  

dos alunos de 9º ano, por matéria e amostra pareada..............................................59 

Tabela 16 – Resultados estimados para regressões de diferenças em  

diferenças 2009×2013 quanto ao gosto pelos estudos dos alunos de  

9º ano, por matéria e amostra pareada – 1 se gosta, 0 caso contrário......................61 

Tabela 17 – Resultados estimados para regressões de diferenças em  

diferenças 2009×2013 das questões de trabalho dos alunos de 9º ano,  

por matéria e amostra pareada – 1 se trabalha, 1 se pretende trabalhar..................63 

Tabela 18 – Estimativas para o escore de propensão...............................................71 

Tabela 19 – Quadro-resumo das regressões para a equação (1) –  

“+” indica sinal positivo e significante para δ; “-” indica sinal negativo  

e significante para δ; e “0” indica que não houve significância estatística................73 



 

 

9 

 

Tabela 20 – Yist é o logaritmo das notas de português registradas  

nos boletins escolares................................................................................................74 

Tabela 21 – Yist é o logaritmo das notas de português registradas  

nos boletins escolares................................................................................................75 

Tabela 22 – Yist é o logaritmo das notas de matemática registradas  

nos boletins escolares................................................................................................76 

Tabela 23 – Yist é o logaritmo das notas de matemática registradas  

nos boletins escolares................................................................................................77 

Tabela 24 – Yist é o logaritmo das notas de ciências registradas  

nos boletins escolares................................................................................................78 

Tabela 25 – Yist é o logaritmo das notas de ciências registradas  

nos boletins escolares................................................................................................79 

Tabela 26 – Yist é o logaritmo das “faltas+1” de português registradas  

nos boletins escolares................................................................................................80 

Tabela 27 – Yist é o logaritmo das “faltas+1” de português registradas  

nos boletins escolares................................................................................................81 

Tabela 28 – Yist é o logaritmo das “faltas+1” de matemática registradas  

nos boletins escolares................................................................................................82 

Tabela 29 – Yist é o logaritmo das “faltas+1” de matemática registradas  

nos boletins escolares................................................................................................83 

Tabela 30 – Yist é o logaritmo das “faltas+1” de ciências registradas  

nos boletins escolares................................................................................................84 

Tabela 31 – Yist é o logaritmo das “faltas+1” de ciências registradas  

nos boletins escolares................................................................................................85 

Tabela 32 – Yist é o logaritmo da nota no SALTO de português...............................86 

Tabela 33 – Yist é o logaritmo da nota no SALTO de português...............................87 



 

 

10 

 

Tabela 34 – Yist é o logaritmo da nota no SALTO de matemática............................88 

Tabela 35 – Yist é o logaritmo da nota no SALTO de matemática............................89 

Tabela 36 – Yist é o logaritmo da nota no SALTO de ciências..................................90 

Tabela 37 – Yist é o logaritmo da nota no SALTO de ciências..................................91 

 



 

 

11 

 

Índice de Figuras 

Figura 1 – Números da rede estadual de ensino fundamental regular diurno 

observados nas bases de dados do SGE e da Prova Brasil......................................16 

Figura 2 – Análise esquemática dos dados...............................................................17 

Figura 3 – Características médias das escolas da rede estadual em 2013  

com base no Censo....................................................................................................27 

Figura 4 – Análise esquemática da implementação da política.................................30 

Figura 5 – Número de escolas da rede estadual com ETI no nível fundamental 

implementadas por ano, e número destas que também são observadas nas  

Provas Brasil de 2009 e/ou 2013...............................................................................32 

Figura 6 – Diagrama da medição de impacto por diferenças em diferenças.............34 

Figura 7 – Diagrama de diferenças em diferenças 2009×2013 da  

probabilidade condicionada do aluno de 9º ano declarar que gosta  

de matemática – considerando os resultados apresentados na Tabela 10 apesentada 

nos Anexos.............................................................................................37 

Figura 8 – Diagrama de diferenças em diferenças 2009×2011 da  

probabilidade condicionada do aluno de 9º ano declarar que gosta  

de matemática – considerando os resultados apresentados na Tabela 10 apesentada 

nos Anexos............................................................................................. 38 

Figura 9 – Diagrama de diferenças em diferenças 2009×2013 da  

probabilidade condicionada do aluno de 9º ano declarar que trabalha  

quando não está na escola – considerando os resultados apresentados  

na Tabela 11 apesentada nos Anexos.......................................................................39 

Figura 10 – Diagrama de diferenças em diferenças 2009×2011 da  

probabilidade condicionada do aluno de 9º ano declarar que trabalha  

quando não está na escola – considerando os resultados apresentados  

na Tabela 11 apesentada nos Anexos.......................................................................39 



 

 

12 

 

Figura 11 – Diagrama de diferenças em diferenças 2009×2013 da  

probabilidade condicionada do aluno de 9º ano declarar que gosta  

de matemática – considerando os resultados da amostra BR  

apresentados na Tabela 16 apesentada nos Anexos................................................ 42 

Figura 12 – Diagrama de diferenças em diferenças 2009×2013 da  

probabilidade condicionada do aluno de 9º ano declarar que gosta  

de matemática – considerando os resultados da amostra VZ  

apresentados na Tabela 16 apesentada nos Anexos................................................ 43 

Figura 13 – Diagrama de diferenças em diferenças 2009×2013 da  

probabilidade condicionada do aluno de 9º ano declarar que trabalha 

quando não está na escola – considerando os resultados da amostra BR 

apresentados na Tabela 17 apesentada nos Anexos................................................ 43 

Figura 14 – Diagrama de diferenças em diferenças 2009×2013 da  

probabilidade condicionada do aluno de 9º ano declarar que trabalha  

quando não está na escola – considerando os resultados da amostra VZ 

apresentados na Tabela 17 apesentada nos Anexos................................................44 

Figura 15 – Densidade kernel dos resultados do SALTO  

em 2013 por disciplina................................................................................................65 

Figura 16 – Densidade kernel das notas da Prova Brasil no 5º ano  

de ensino da rede estadual do Tocantins..................................................................66 

Figura 17 – Densidade kernel das notas da Prova Brasil no 9º ano  

de ensino da rede estadual do Tocantins..................................................................67 

Figura 18 – Densidade kernel do escore de propensão das escolas  

pareadas segundo as amostras.................................................................................68 

Figura 19 – Densidade de P(T|X)...............................................................................71 

 



 

 

13 

 

1. Introdução 

A política de educação em tempo integral (ETI) da rede estadual de Tocantins iniciou 

em 2005, e até 2014 haviam 51 escolas participantes – destas, quatro sempre 

atenderam apenas ao ensino médio1. Todas elas já existiam antes da política iniciar, 

e tiveram suas infraestruturas adaptadas para implementar a ETI. 

Nas escolas com ETI, existem aulas no turno e no contraturno, com as atividades 

começando às 7h30 e terminando às 17h. Além do ensino normal de português, 

matemática, ciências e outras disciplinas, os alunos têm aulas de esportes, 

informática, música e outras matérias. Neste ínterim, eles também recebem três 

refeições e acompanhamento psicopedagógico. 

Segundo a “Proposta de Implantação da Educação em Tempo Integral no Estado do 

Tocantins”, documento produzido pela Secretaria de Educação (SEDUC), o objetivo 

da ETI é “atender às necessidades educativas dos alunos das escolas estaduais, 

visando à melhoria do seu desempenho escolar, com a ampliação do tempo de 

permanência na escola por meio de atividades esportivas, artísticas e culturais”. Mas 

será que, na prática, esse objetivo está sendo alcançado em função da ETI? E em 

quais perspectivas e magnitudes? E em que medida a política pode ser aprimorada? 

Tentar responder a essas perguntas é o propósito desta pesquisa. 

Para esse fim, a ideia é usar ferramentas estatísticas para analisar indicadores 

objetivos e mensuráveis do contexto escolar. Esses indicadores darão a perspectiva 

da avaliação, podendo ser notas em exames padronizados, por exemplo, ou 

qualquer outra variável que reflita os impactos desejados da política e que seja 

passível de observação. 

A base do raciocínio é que os indicadores de impacto podem ser observados para 

um dado aluno, estudando em uma determinada escola e ano. Assim, considera-se 

que esses indicadores dependem das características do aluno (idade, situação 

                                            
 

1 A Tabela 5 nos Anexos apresenta a listagem das escolas e outros detalhes. 
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familiar, etc.) e das características da escola (se possui ETI, se a infraestrutura é 

boa, etc.). 

Por exemplo, suponha que o indicador de impacto seja a nota na Prova Brasil2, e 

que se observa a escolaridade da mãe e se a escola é (ou não) de ETI. O raciocínio 

é que a nota pode variar em função tanto da escolaridade da mãe do aluno quanto 

do fato da escola ser de ETI, e, sendo assim, pergunta-se: qual a fatia da nota do 

aluno que é explicada pela ETI? Se a fatia for grande, é possível concluir que o 

programa está atendendo às “necessidades educativas dos alunos” – em 

conformidade com os objetivos da política. 

Dessa forma, o primeiro aspecto da avaliação a ser discutido é a disponibilidade de 

dados. Ou seja, quais variáveis podem ser analisadas e onde estão essas 

informações? Essas questões serão tratadas na Seção 2, imediatamente depois 

desta Introdução. Como será visto, conclui-se que as bases de dados da SEDUC 

possuem algumas limitações para uma avaliação como a proposta aqui. Mas, 

alternativamente, a avaliação pode ser feita com uma combinação dos microdados 

da Prova Brasil e do Censo Escolar3. 

Em seguida, a Seção 3 apresenta uma análise descritiva da base de dados. Nessa 

análise, chama a atenção que as escolas participantes da política têm relativamente 

mais professores, salas, equipamentos, etc., e que seus alunos tendem a ser 

socialmente mais vulneráveis. 

Na sequência, a Seção 4 trata da estratégia de avaliação – isto é, o modelo 

estatístico que se mostrou mais adequado para conduzir a avaliação. E na Seção 5 

apresentam-se os resultados decorrentes do modelo estatístico. Ali, sempre que 

possível, procurou-se ilustrar esses resultados de forma intuitiva – reportando-se  

os aspectos mais técnicos nos Anexos do relatório. 

Na Seção 6, apontam-se as considerações finais. Que em linhas gerais têm dois 

pontos: (i) a política de ETI pode se justificar, no mínimo, ao gerar oportunidades aos 

                                            
 

2 Detalhes em portal.mec.gov.br/provabrasil. 

3 Detalhes em portal.inep.gov.br/basica-censo. 
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filhos das famílias mais carentes sem causar-lhes empecilhos financeiros, o que é 

refletido na aquisição de gosto pelo estudo e na redução do trabalho infantil; e, (ii) a 

SEDUC, nos últimos anos, vem se esforçando em produzir estatísticas para melhor 

administrar a política educacional do Tocantins, mas ainda há importantes lacunas 

de informações que precisam ser preenchidas. 

2. Base de dados 

Aspectos gerais 

As informações disponíveis para esta pesquisa podem ser dividas em dados 

primários e secundários. Os primários são as informações originadas na SEDUC, e 

os secundários dizem respeito às informações disponibilizadas pelo Ministério da 

Educação – MEC. 

Quanto aos dados primários, até 2011 os registros de matrículas e de rendimento 

escolar dos alunos eram guardados de forma independente em cada escola – isto é, 

a SEDUC não possuía banco de dados centralizado. Já em 2012, foi iniciado o 

Sistema de Gestão Escolar (SGE), um processo de registro online, possibilitando a 

reunião desses dados em uma única base. 

A Figura 1(a), adiante, mostra que em 2012 haviam 35 escolas com ETI e 322 

escolas sem ETI (denominadas de NTI) que registravam matrículas e boletins 

escolares dos alunos do ensino fundamental diurno regular4 no SGE. Em 2013 

haviam 43 escolas com ETI e 314 escolas sem ETI com registros. Dessa forma, 

nota-se que cerca de 12% da rede estadual possui ETI. 

Já as Figuras 1(b) e 1(c) mostram os números de alunos e turmas, respectivamente, 

que podem ser tabulados por anos de observação e ensino (5º e 9º, fins de ciclo) e 

por estarem (ou não) na condição de ETI. Assim, outras duas observações podem 

                                            
 

4 Pelo termo “regular”, entende-se as matrículas que não são do Ensino de Jovens e Adultos (EJA). 
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ser feitas: a maioria das escolas participantes da política possui apenas uma 

turma de ETI (note que, em 2013, por exemplo, existem 43 escolas e 51 e 48 

turmas de 5º e 9º anos, respectivamente); e, perto de mil alunos estão em ETI por 

ano de ensino. 

As notas dos boletins escolares observadas no SGE são registros de percepções 

muito particulares dos professores sobre o desempenho de seus alunos. Então, por 

conta dessas idiossincrasias, essas notas não são adequadas para comparar 

proficiências de alunos de diferentes escolas. Tendo isso em vista, em 2012, a 

SEDUC instituiu o Sistema de Avaliação do Tocantins (SALTO)5. Tratam-se de 

exames padronizados de português, matemática e ciências aplicados a turmas de 

fim de ciclo de ensino fundamental – cada exame é constituído de 20 questões que 

são convertidas em notas de 0 até 10. 

Nesse sentido, a Figura 1(d) mostra que no 5º ano de ensino, em 2012, 21% dos 

alunos em ETI e 38,9% dos alunos estudando em turno parcial, respectivamente, 

tem seus resultados observados no SALTO. Já em 2013, esses números passam  

de 80%. E, de forma muito parecida, isso também acontece com as observações  

do 9º ano. A explicação está na condição amostral do exame, que usou um critério 

da existência de número mínimo de alunos por turma para aplicação: em 2012,  

o número era 15; e, em 2013, o número era 10. 

Além do SALTO, a Prova Brasil também está disponível para se medir a proficiência 

dos alunos. Com ela, tabulou-se os microdados nos anos de 2007, 2009, 2011 e 

2013 – recorte semelhante ao que foi feito com os dados primários. As Figuras 1(e) 

e 1(f) mostram os números de escolas e alunos observados na Prova Brasil, 

respectivamente. Devido ao fato de que esse exame só é aplicado a turmas com,  

no mínimo, 20 alunos, nota-se que esses dados secundários apresentam menos 

observações que os primários. 

Na Figura 1(e), para o ano de 2007, por exemplo, na base de dados da Prova Brasil 

se observa nove escolas participantes da política – dentre as 12 possíveis, em 

                                            
 

5 Detalhes em seduc.to.gov.br/programasprojetos/salto. 
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conformidade com a listagem da Tabela A1, nos Anexos. E, para 2009, esse número 

aumenta para 10, e quase triplica para as observações de 2011. Note também que, 

para 2013, os gráfico das Figuras 1(e) e 1(f) mostram consonância com os números 

da base de dados primária ilustrados nas Figuras 1(a) e 1(b). 

Figura 1 – Números da rede estadual de ensino fundamental regular diurno 

observados nas bases de dados do SGE e da Prova Brasil 
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ETI e NTI indicam participação e não participação na política, respectivamente,  

e 5º e 9º indicam o ano de estudo no ensino fundamental. Elaboração própria. 

A construção da base de dados 

Considerando os aspectos gerais descritos anteriormente, a Figura 2, abaixo, 

apresenta uma estrutura esquemática das informações disponíveis – mostrando 

como elas foram conectadas para formar a base de dados da avaliação.  

O levantamento das informações começa em agosto de 2014, com a “1ª fase”, 

quando as equipes da Fundação Itaú Social e da SEDUC se reuniram para alinhar 

um plano de trabalho. 

Durante essa 1ª fase, ao longo dos meses de setembro e outubro, a SEDUC forneceu 

os microdados do SGE e do SALTO para os alunos de fim de ciclo do ensino 

fundamental – disponíveis para os anos de 2012 e 2013. Esses dados foram então 

analisados ao longo dos meses de novembro e dezembro, concluindo-se que essas 

informações possuem bons indicadores para medir os impactos da política, mas com 

limitações que serão detalhadas adiante, impedindo sua utilização na pesquisa atual.  

Figura 2 – Análise esquemática dos dados 
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Elaboração própria. 

O SALTO é um excelente instrumento para medir a proficiência, e, por 

consequência, para comparar o desempenho dos alunos. Todavia, existem dois 

pontos que limitam seu uso nesta pesquisa. O primeiro diz respeito ao fato do 

exame ter ampla aplicação só em 2013 – o que já foi ilustrado na Figura 1(d).  

Isso por si, em análises estatísticas com o nível de complexidade do caso desta 

pesquisa, poderia levar a conclusões inverídicas sobre os impactos da política6. 

Entretanto, salienta-se que no decorrer dos próximos anos, havendo regularidade 

e aplicação censitária do exame, o SALTO poderá se tornar um instrumento 

salutar para as futuras avaliações. 

A segunda limitação está relacionada com a impossibilidade de tabulação de 

variáveis de controle, e começa pela observação que os registros do SALTO podem 

                                            
 

6 Detalhes sobre este ponto podem ser encontrados no Cap. 4 do livro de avaliação econômica da Fundação em 
http://www.fundacaoitausocial.org.br/_arquivosestaticos/FIS/pdf/livro_aval_econ.pdf. 
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ser conectados com as informações dos boletins escolares no SGE, pois ambos os 

sistemas usam o mesmo identificador (ID) de aluno. Porém, o SGE não guarda 

registros de importantes características dos alunos que podem influenciar sua 

proficiência (por exemplo, a escolaridade da mãe e condições socioeconômicas da 

família), pois esses registros são feitos no EducaCenso. 

O EducaCenso é um sistema online, centralizado pelo MEC, em que as escolas 

registram várias informações todo ano, entres os meses de maio e agosto, gerando 

os microdados do Censo Escolar. Essas informações englobam, em especial, as 

características dos alunos e de infraestrutura das escolas. Em tese, o SGE e o 

EducaCenso são sistemas complementares. Mas, na prática, os dois sistemas 

“conversam” apenas parcialmente. 

Se por um lado, tanto no SGE quanto no EducaCenso os códigos identificadores das 

escolas são os mesmos, é possível associar diretamente os registros escolares de 

um aluno (no SGE e, por consequência, no SALTO) com as características físicas da 

sua escola – no EducaCenso. Por outro lado, o SGE possui um ID diferente do 

EducaCenso para os alunos. Então, não é possível associar diretamente o boletim 

escolar com as características do aluno que estão registradas no EducaCenso – por 

exemplo, se ele possui necessidades especiais ou se usa o transporte escolar 

público. 

Salienta-se que o SGE possui um campo para que a escola associe o ID do 

EducaCenso ao boletim do aluno, mas menos de 6% dos boletins tinham esse 

campo preenchido em 2012/2013. Dessa forma, para possibilitar futuras e melhores 

análises, recomenda-se fortemente que a SEDUC promova a conexão dos 

identificadores dos alunos no SGE e no EducaCenso – só assim o SALTO será 

bem aproveitado em futuras avaliações. 

Percebendo essas limitações, começou a 2ª fase de análises em dezembro de 2014, 

focando nas informações disponíveis no Censo Escolar. Com esses microdados, é 

possível tabular uma gama de informações das escolas e dos diretores, docentes e 

discentes. Porém, como o Censo não dispõe de informações sobre a proficiência, 

usando apenas as suas informações não seria possível avaliar plenamente o 
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objetivo da política de ETI – que, segundo a SEDUC, é a “melhoria do [...] 

desempenho escolar, com a ampliação do tempo de permanência na escola”. 

Nesse contexto, em seguida inicia-se a 3ª fase, analisando-se agora os microdados 

da Prova Brasil. Nota-se, então, que parte das escolas com ETI pode ser identificada 

nos anos de 2007, 2009, 2011 e 2013, encontrando-se informações relativas a aluno 

matriculado – cursando o 5º e o 9º ano de ensino fundamental no ano observado7. 

Por construção, os dados da Prova Brasil focam na proficiência. Entretanto, 

observou-se que os seus questionários socioeconômicos, além de trazer variáveis 

de controle referentes ao aluno, também trazem questionamentos sobre variáveis 

que podem indicar impactos da política de ETI. 

Notou-se também que os números de escolas e de alunos observados na Prova 

Brasil estão alinhados aos números registrados nos dados primários8, então o foco 

nas informações do MEC se mostrou mais adequado para esta avaliação por pelo 

menos quatro motivos: 

1. O potencial efeito da ETI pode ser estudado em um espaço de tempo maior – 

anos 2007, 2009, 2011 e 2013 vis-à-vis os anos 2012 e 2013 dos dados 

primários; 

2. Na Prova Brasil é possível observar características dos alunos que não estão 

bem documentadas nos dados primários – em função da má conexão entre o 

SGE e o EducaCenso; 

3. Existe facilidade de conexão entre a Prova Brasil e o Censo Escolar, 

referentes à escola, sendo uma base completar a outra; e, 

                                            
 

7 Muito embora, por questões legais de sigilo de informações pessoais, os mesmos alunos não possam ser identificados de 
forma irrestrita em anos diferentes – detalhes em http://portal.inep.gov.br/visualizar/asset_publisher/6AhJ/content/ 
pesquisadores-ja-tem- acesso-a-informacoes-protegidas-do-inep. Da perspectiva econométrica, isso significa que não é 
possível montar um painel, tendo como unidade cross-sectional o aluno, salvo o caso em que as regressões sejam feitas nas 
dependência do INEP, seguindo um procedimento legal e adequado. 

8 Basta comparar os gráficos 1(a), 1(b), 1(e) e 1(f) expostos anteriormente. 

http://portal.inep.gov.br/visualizar/asset_publisher/6AhJ/content/
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4. A Prova Brasil possui outros indicadores de impacto que podem ser 

investigados além da proficiência – em particular, o gosto pelo estudo e as 

questões de trabalho e de perspectivas futuras, como será visto adiante. 

Assim, durante os primeiros meses de 2015, trabalhou-se na tabulação e na 

conexão dos microdados da Prova Brasil e do Censo Escolar para formar a base de 

dados desta pesquisa. De forma que na Prova Brasil foram coletadas as 

informações para os indicadores de impacto e variáveis de controle em relação ao 

aluno e, no Censo, foram coletadas as variáveis de controle em relação à escola9. 

Na sequência, a Tabela 1 apresenta o resumo dos indicadores tabulados. 

                                            
 

9 Outra informação potencialmente relevante para estudos futuros é que, em um mesmo ano, o identificador do aluno na Prova 
Brasil difere do identificador do mesmo aluno no Censo Escolar. Por consequência, a única forma de associar uma variável de 
controle (por exemplo, gênero ou idade) com um nível de proficiência é por meio dos questionários da Prova Brasil. E também 
por consequência, como é no Censo Escolar em que estão as informações dos discentes, há limitação de possibilidades em se 
tabular variáveis de controle sobre a turma e os professores dos alunos. Isso também decorre das questões legais de sigilo de 
informações pessoais mencionadas anteriormente. 
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Tabela 1 – Resumo dos indicadores tabulados na base de dados 

Característica Indicadores 

Indicadores de impacto 

1. Proficiência do aluno em português e matemática. 
 
2. Indicação se o aluno gosta de estudar português 

e/ou matemática. 
 
3. Indicação se o aluno de 9º ano pretende 

estudar/trabalhar ao final do ciclo. 
 
4. Indicação se o aluno trabalha quando não está  

na escola. 

Variáveis de controle do aluno 

Gênero e idade; indicação se no domicílio a família 
possui carro ou computador e se há empregada 
doméstica; indicações da estrutura familiar (se mora com 
mãe/pai, se conversam sobre a escola, nível de educação 
dos pais, se os pais leem livros, etc.); indicação se o 
aluno faz o dever de casa; indicação se já reprovou e/ou 
abandonou a escola e se já estudou em escola particular; 
entre outras variáreis disponíveis nos questionários 
socioeconômicos da Prova Brasil. 

Variáveis de controle da 
escola 

Descrições da infraestrutura do prédio da escola; 
indicação do número de salas de aula, computadores  
e funcionários; entre outras variáreis disponíveis no 
Censo Escolar. 

 

A Tabela 1 começa expondo os indicadores de impacto. O primeiro deles é a 

proficiência do aluno em português e matemática medida na escala SAEB10, em 

linha com os objetivos da política de ETI. Os demais são as indicações de gosto 

pelos estudos e condições de trabalho, que podem ser influenciadas pela política e 

que são passíveis de observação na Prova Brasil. 

As indicações se aluno (de 5º ou 9º ano) gosta de estudar português e/ou 

matemática e se o aluno (de 9º ano) pretende estudar/trabalhar ao final do ciclo 

podem ser indicadores “qualitativos” de impacto. Isto é, se as crianças que estão no 

regime de ETI passarem a reportar mais frequentemente que gostam e pretendem 

continuar estudando, isso será uma evidência positiva para a política. 

                                            
 

10 Detalhes em portal.inep.gov.br/saeb. 
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Já a indicação se o aluno trabalha quando não está na escola, possui uma relação 

tautológica com a ETI. Qual seja, dado que esses alunos têm atividades todos os 

dias, entre as 7h30 e as 17h, existe uma inerente restrição de tempo para o trabalho. 

Porém, a questão que fica em aberto é: quanto desses alunos ainda irão trabalhar 

em outros horários? 

Por lei, um aluno em idade de ensino fundamental não deveria trabalhar. Mas 

existindo muitos alunos da rede estadual com indicativos de vulnerabilidade social,  

é provável que uma parcela deles precise trabalhar para ajudar com a renda familiar. 

Assim, em termos de conjectura, acredita-se que, se o aluno está em ETI, a família 

pode ter ganho de renda decorrente de dois movimentos: a redução da despesa 

familiar, pois as principais refeições das crianças são feitas na escola; e a maior 

disponibilidade de tempo das mães para o trabalho, já que as crianças passam o dia 

sob a guarda da escola. 

Certamente os indicadores de impacto listados na Tabela 1 podem variar em função 

das características da criança e de sua família. Por isso precisarão ser controlados 

por questões de gênero, idade, indicativos de renda familiar (por exemplo, se tem 

carro ou computador em casa) e outros tantos controles passíveis de observação 

nos questionários contextuais da Prova Brasil11. Ali são apontados apenas alguns 

dos indicadores que se mostraram estatisticamente significantes nos resultados 

estimados, que serão discutidos mais adiante na Seção 5. 

Na mesma linha, na Tabela 1 também são expostos os indicadores de controle que 

podem ser tabulados para as escolas no Censo – que basicamente dizem respeito a 

questões de infraestrutura, pois os indicadores de impacto (notas, gosto pelo estudo, 

etc.) podem ser influenciados por essas caraterísticas também. Afinal, parece 

razoável imaginar que melhores resultados podem ser encontrados em escolas  

com melhor infraestrutura. 

                                            
 

11 Detalhes em portal.inep.gov.br/web/saeb/questionarios-contextuais. 
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3. Análises descritivas 

Esta seção apresenta as análises descritivas dos fatos relevantes observados no 

processo de levantamento dos dados. Começando pelas medidas de proficiência, 

considerando a maior representatividade amostral do SALTO em 2013, o conjunto 

de gráficos da Figura 15, nos Anexos, mostra a densidade kernel dos resultados por 

disciplina e ano de ensino12. Ali, não se observa nenhum indício de que os 

resultados do SALTO dos alunos em ETI sejam melhores do que os dos demais da 

rede estadual. 

Outra avaliação dos resultados do SALTO é apresentada no Anexo de análise dos 

dados primários no fim deste relatório13. Nessa análise, os exercícios econométricos 

corroboram com o indicativo de que os resultados do SALTO dos alunos em ETI não 

diferem dos demais da rede estadual. 

Em relação às medidas de proficiência da Prova Brasil, os blocos das Figuras 16 e 

17, nos Anexos, mostram as densidades kernel das notas segundo a escala SAEB. 

Ali observa-se que, assim como nos resultados do SALTO, não há indicativos da 

existência de diferenças na proficiência dos alunos que estudam em ETI em 

comparação aos outros da rede estadual. 

Como apontado anteriormente, outro aspecto interessante da Prova Brasil são os 

questionamentos, para os alunos de 9º ano, em relação ao “gosto pelo estudo”, 

situação de trabalho e perspectivas para o futuro14. Para ilustrar isso, os dois 

primeiros blocos da Tabela 2, a seguir, apresentam o percentual de respostas “a” 

para a seguinte questão: “Você gosta de estudar português/matemática? (a) sim; (b) 

não”. Ali, observa-se que o gosto por português é mais comum do que por 

matemática, mas não há indicativos claros de comportamento regular e dicotômico 

entre alunos que estão (ou não) em ETI. 

                                            
 

12 Lembrando ao leitor que a densidade kernel é equivalente ao histograma, com a vantagem de possibilitar a inspeção visual 
da tendência central (média) e da dispersão (variância) através da sobreposição de gráficos. 

13 Esta análise também trata do número de faltas e notas registradas nos boletins escolares. 

14 Parte dessas perguntas também são feitas para os alunos de 5º ano, mas observou-se que mais da metade desses alunos 
não apresentam registro de respostas. Ao passo que quase a totalidade os alunos de 9º ano respondem a essas perguntas. 
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Por outro lado, observando os dois últimos blocos da Tabela 2, parece existir 

indicativos de um comportamento dicotômico em relação ao trabalho entre 

alunos que estão (ou não) em ETI. Na penúltima linha da tabela são apresentados 

os percentuais de respostas “a” para a seguinte questão: “atualmente você trabalha 

fora de casa (recebendo ou não salário)? (a) sim; (b) não”. Ali, nota-se que de forma 

regular o percentual de alunos que trabalha e está em ETI é mais baixo, o que 

parece intuitivo de acontecer dada a inerente restrição de tempo comentada 

anteriormente. 

E mais uma vez a dicotomia volta a aparecer no quarto bloco da Tabela 2, onde são 

apresentados os percentuais de respostas “b” ou “c” para a seguinte questão: 

“Quando você terminar o ensino fundamental, você pretende: (a) só continuar 

estudando; (b) só trabalhar; (c) estudar e trabalhar; (d) não sei”. Ali, nota-se que de 

forma regular o percentual que pretende trabalhar é maior entre os alunos de ETI. 

 

Tabela 2 – Características de gosto pelo estudo, condição de trabalho e 

perspectivas futuras declaradas pelos alunos do 9º ano da rede estadual do 

Tocantins nos microdados da Prova Brasil 

Característica Modalidade 2007 2009 2011 2013 

% que declarou 
gostar de português 

ETI 81,3 81,7 82,9 83,1 

NTI 81,6 78,4 80,5 79,0 

% que declarou 
gostar de matemática 

ETI 66,5 66,7 71,0 77,0 

NTI 68,9 67,8 72,8 72,5 

% que declarou 
trabalhar 

ETI 18,6 19,1 14,0 9,8 

NTI 25,6 22,4 23,8 20,7 

% que pretende trabalhar 
ao fim do ens. 
fundamental 

ETI 59,9 60,5 49,2 57,1 

NTI 51,8 55,3 48,7 49,5 

Fonte: Microdados da Prova Brasil. Elaboração própria. 

 

Outro destaque é que as famílias que matriculam seus filhos nas escolas da 

política tendem a ser mais vulneráveis socialmente. Isso é ilustrado nos números 

da Tabela 3, abaixo, cujo primeiro bloco apresenta o percentual de respostas “a”, “b” 
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ou “c” para a seguinte questão: “Na sua casa tem carro? (a) sim, um; (b) sim, dois; 

(c) sim, três ou mais; (d) não”. Note então que, em 2007, 31,4% dos alunos em ETI 

no 5º ano responderam que tinham pelo menos um carro em casa, ao passo que 

33,3% dos que não estavam em ETI responderam que tinham pelo menos um carro 

em casa. Note também que diferença semelhante ocorre para os alunos do 9º ano. 

Além disso, essa diferença existe de forma regular em todos os anos observados 

nas duas séries de ensino. 

 

Tabela 3 – Características socioeconômicas das famílias dos alunos da rede 

estadual do Tocantins observadas nos microdados da Prova Brasil 

Característica 
Ano de 
ensino 

Modalidade 2007 2009 2011 2013 

% de famílias com  
pelo menos um carro  
em casa 

5º 
ETI 31,4 41,6 45,5 56,7 

NTI 33,3 46,4 48,0 57,4 

9º 
ETI 29,3 43,8 48,3 51,5 

NTI 30,2 50,6 49,7 56,4 

% de famílias com pelo 
menos um computador  
em casa 

5º 
ETI 19,7 38,6 36,0 66,7 

NTI 21,1 40,4 48,3 67,5 

9º 
ETI 17,9 38,0 38,1 56,7 

NTI 21,7 48,1 52,6 63,6 

% de famílias que contam 
com uma doméstica ou 
diarista regular 

5º 
ETI 20,8 28,7 26,7 31,2 

NTI 24,4 33,6 29,1 31,4 

9º 
ETI 11,8 28,9 28,6 38,5 

NTI 15,5 36,4 30,7 42,9 

% de famílias com pai  
e mãe morando na  
mesma casa 

5º 
ETI 60,0 56,4 59,9 56,1 

NTI 62,2 62,9 65,3 60,1 

9º 
ETI 56,0 55,3 60,7 55,5 

NTI 63,1 62,9 62,4 58,4 

% de famílias cuja  
mãe não completou  
o ens. fundamental 

5º 
ETI 20,6 21,1 15,6 18,2 

NTI 15,5 14,7 14,9 16,8 

9º 
ETI 36,7 29,0 21,1 21,5 

NTI 32,6 26,1 20,6 19,8 

Fonte: Microdados da Prova Brasil. Elaboração própria. 

 

O segundo bloco da Tabela 3 apresenta o percentual de resposta “a” ou “b” para a 

seguinte questão: “Na sua casa tem computador? (a) sim, com internet; (b) sim, sem 
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internet; (c) não”. Semelhante ao caso anterior, de forma regular é menos provável 

que um aluno em ETI tenha um computador em casa do que um aluno que não está 

em ETI. 

O terceiro bloco da Tabela 3 apresenta o percentual de resposta “a”, “b” ou “c” para a 

seguinte questão: “Na sua casa trabalha alguma empregada doméstica? (a) sim, 

uma diarista, uma ou duas vezes por semana; (b) sim, uma, todos os dias; (c) sim, 

duas ou mais, todos os dias; (d) não”. Semelhante aos casos anteriores, de forma 

regular, é menos provável que um aluno em ETI tenha em casa uma empregada 

doméstica ou diarista regular do que um aluno que não está em ETI. 

O quarto bloco da Tabela 3 apresenta o percentual de resposta “a” em ambas as 

questões: “Você mora com a sua mãe (seu pai)? (a) sim; (b) não; (c) não, mas moro 

com outra(o) mulher (homem) responsável por mim”. Mais uma vez, semelhante aos 

casos anteriores, de forma regular, é menos provável que um aluno em ETI tenha 

em casa ambos os pais do que um aluno que não está em ETI. 

O quinto e último bloco da Tabela 3 apresenta o percentual de resposta “a” ou “b” 

para a seguinte questão: “Até que série sua mãe ou a mulher responsável por você 

estudou? (a) nunca estudou ou não completou a 4ª série; (b) completou a 4ª mas 

não a 8ª série; (c) completou a 8ª série mas não o ensino médio; (d) completou o 

ensino médio mas não fez faculdade; (e) fez faculdade; (f) não sei”. Como nos casos 

anteriores, de forma regular, é menos provável que um aluno em ETI tenha mãe 

mais instruída do que o aluno que não está em ETI. 

O próximo destaque é que, na média, as escolas com ETI participam mais dos 

principais programas federais e têm melhor infraestrutura quando comparadas 

com as outras escolas da rede estadual. Adiante, a Figura 3(a), por exemplo, mostra 

que todas as escolas com ETI participavam do Programa Mais Educação do 

Governo Federal – ao passo que apenas 14% das escolas sem ETI participavam. 

Na mesma linha, a Figura 3(b) mostra que 38% das escolas com ETI participavam 

do Programa Mais Cultura, e cerca de 17% das escolas sem ETI participavam. 
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Figura 3 – Características médias das escolas da rede estadual em 2013 com 

base no Censo 

 

Escolas ETI e NTI indicam participação e não participação na política, respectivamente. 

Elaboração própria. 

 

Já a Figura 3(c) mostra que cerca de 38% e 21% das escolas com e sem ETI, 

respectivamente, possuem área verde integrada ao pátio. A Figura 3(d) mostra que 

cerca de 13% e 5% das escolas com e sem ETI, respectivamente, possuem 

auditório. A Figura 3(e) mostra que cerca de 15% e 9% das escolas com e sem ETI, 

respectivamente, possuem laboratório de ciências. A Figura 3(f) mostra que cerca de 

55% e 2% das escolas com e sem ETI, respectivamente, possuem dependência 
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específica para o refeitório. E a Figura 3(g) mostra que cerca de 65% e 49% das 

escolas com e sem ETI, respectivamente, possuem quadra de esportes coberta. 

Para finalizar a caracterização da infraestrutura, a Figura 3(h) mostra que em média 

uma escola com ETI dispõe de 12 salas de aula disponíveis no prédio – em 

contraponto, uma escola sem ETI dispõe em média 9 salas. E a Figura 3(i) mostra 

que em média uma escola com ETI dispõe de 49 funcionários, contando professores 

e técnicos administrativos e pedagógicos – e uma escola sem ETI dispõe,  

em média, de 41. 

Em suma, pelas estatísticas descritivas, nota-se que, comparando os alunos da rede 

estadual, na média: 

1. Não há indicativos de diferentes desempenhos no SALTO e na Prova Brasil 

em função da ETI; 

2. Não há diferenças claras de declaração do “gosto pelo estudo” entre alunos 

que estão (ou não) na ETI; 

3. Há indicativos de que estar na ETI reduz a probabilidade de se trabalhar no 

presente, mas que aumenta a propensão de trabalhar no futuro; 

4. Há indicativos de maior vulnerabilidade social dos alunos da ETI; e, 

5. Há indicativos de melhor infraestrutura das escolas com ETI. 

Entretanto, é importante notar que os destaques acima estão baseados em “médias 

não condicionadas”. Isto é, não se está considerando os contextos que podem 

influenciar as variáveis. Por exemplo, imagine que um aluno é de uma família 

relativamente mais pobre que a família de um outro aluno, então, é natural que seja 

mais provável que ele vai trabalhar independentemente de estar na ETI. Então os 

contextos podem fazer diferença na avaliação da política. Assim, é preciso uma 

“estratégia de avaliação” para analisar os resultados condicionados aos contextos 

dos alunos – o que se discute a seguir. 
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4. Estratégia de avaliação 

Na análise preliminar, comparando escolas e alunos da rede estadual, não se 

verificaram indicativos de que a política tenha causado impactos sobre a 

proficiência, e verificaram-se indicativos ambíguos em relação ao gosto pelo estudo 

e às questões de trabalho. Tendo isso em mente, essa seção apresentará uma 

estratégia de análise estatística para tentar revelar fatos despercebidos até aqui. 

Nesse sentido, uma observação importante é que a política tem a escola como 

unidade de intervenção, e o aluno como unidade de tratamento. Além disso, da 

perspectiva da avaliação, dois problemas precisarão ser contornados: (i) a falta de 

documentação dos critérios de seleção da política; e, (ii) a implementação 

descompassada da política, que implica várias possíveis definições de linha de 

base. As soluções encontradas para esses problemas são apresentadas em 

sequência, e, por fim, discute-se a implementação de um modelo de diferenças  

em diferenças. 

Lidando com a falta de documentação dos critérios de seleção 

Como foi esclarecido em reuniões com a SEDUC ao longo de 2014, não existem 

critérios documentados sobre a elegibilidade das escolas. Mesmo assim, um simples 

modus operandi pode ser ilustrado para esse processo – ver Figura 4, a seguir. 

Primeiro a SEDUC faz uma seleção das escolas “elegíveis” e “não elegíveis”.  

Em princípio, várias escolas poderiam ser candidatas a ter a ETI, pois, no mínimo, 

isso é de interesse da comunidade local (que quer melhorar a educação de suas 

crianças) e do corpo docente (que tem a expectativa de receber infraestrutura 

melhor para trabalhar). Esse primeiro momento é a linha de base da política, pois  

é quando se percebe quais escolas (e/ou comunidades) querem e têm condições  

de receber a ETI. 
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Figura 4 – Análise esquemática da implementação da política  

 

Elaboração própria. 

 

O raciocínio de linha de base é importante, porque haverá intervenção na escola 

quando sua infraestrutura deverá ser adaptada para receber as atividades de 

contraturno – equipamentos precisarão ser instalados, o pátio precisará ser 

ampliado para as aulas de esporte, a cozinha e o refeitório precisarão ser 

(re)construídos para que os alunos recebam três refeições diárias, etc. Sendo que, 

antes da intervenção, existem escolas onde fazer mudanças pode ser mais simples 

do que em outras. Ou seja, existem escolas que são mais propensas a receber a 

ETI – as elegíveis. 

Depois de definir as escolas elegíveis, a SEDUC define quais escolas de fato 

receberão a ETI – a principal razão disso é orçamentária, já que não há recursos 

para adaptar todas as escolas elegíveis. Uma vez eleitas, as escolas passam por um 

período de adaptação (de infraestrutura) e posterior implementação da ETI (com o 

novo currículo escolar e o conjunto de atividades associadas). Só depois desse 

processo faz sentido falar de “avaliação da política”. 

Da perspectiva da avaliação, o ideal seria observar quais teriam sido os resultados 

dos alunos matriculados nas escolas eleitas (por exemplo, nas notas do SALTO ou 
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da Prova Brasil) caso suas escolas não tivessem sido eleitas para a política15. Só 

assim seria possível avaliar com precisão os impactos da ETI, pois os mesmos 

alunos seriam observados no contexto onde a única diferença de status seria ter ou 

não ETI. Mas é claro, na prática, isso é impossível de ser observado. 

Porém, considerando que as escolas elegíveis devem ser diferentes essencialmente 

só no fato de ter ou não ETI, se existisse a lista das escolas elegíveis, seria possível 

aproximar-se desse contexto ideal de comparação. Isso é ilustrado na Figura 4. 

Mas como essa lista não existe, pois os critérios de seleção não estão 

documentados, o primeiro ponto da estratégia de avaliação é encontrar escolas 

comparáveis com as que receberam a ETI. Considerando essa dificuldade, para 

futuras avaliações, recomenda-se que a SEDUC defina uma lista de escolas 

elegíveis para a política, indicando os critérios de seleção. 

Para se contornar esse problema, partir-se-á de dois pontos: (i) de uma pressuposta 

linha de base – que, como será discutido adiante, pode ser os anos de 2007, 2009 

ou 2011; e, (ii) da lista das escolas eleitas nessa linha de base – em conformidade 

com a Tabela 15, nos Anexos. Além disso, como foi discutido na Seção 2, foram 

tabuladas várias características que devem ter influenciado a decisão da SEDUC em 

eleger ou não determinada escola para a política. Então, a ideia é: primeiro, 

observar as estatísticas das escolas eleitas em dada linha de base; depois, 

encontrar escolas com estatísticas semelhantes; e, então, comparar os resultados 

dos alunos desses dois grupos de escolas semelhantes. Essa técnica é denominada 

de pareamento16. 

Definindo a linha de base para a avaliação 

Para executar o pareamento descrito anteriormente, o primeiro ponto a se  

atentar é que a implementação da política se deu ao londo de diferentes anos.  

Por consequência, existem várias linhas de base para a política, mas nem todas 

                                            
 

15 Esta situação hipotética é denominada de contrafactual. 

16 Detalhes sobre este ponto podem ser encontrados no cap. 5 do livro de avaliação econômica da Fundação em  
http://www.fundacaoitausocial.org.br/_arquivosestaticos/FIS/pdf/livro_aval_econ.pdf 

http://www/
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podem ser adequadas para a avaliação dela. Para ilustrar isso, a Figura 5,  

abaixo, mostra o número de escolas com ETI implementadas por ano desde 2005 –  

o destaque em negrito está nos anos tabulados na base de dados. 

 

Figura 5 – Número de escolas da rede estadual com ETI no nível fundamental 

implementadas por ano, e número delas que também são observadas nas 

Provas Brasil de 2009 e/ou 2013 

 

Fonte: Superintendência de Educação Integral da SEDUC (SEI) e Microdados da Prova 

Brasil. Elaboração própria. 
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Note que em 2011/2012 foram implementadas 18 e 6 escolas, respectivamente – 

totalizando 24, cerca da metade das participantes da política. Assim, o ano de 2009 

mostra-se mais adequado para ser a linha de base desta avaliação.17 

Como a adaptação da infraestrutura demanda tempo, pressupõe-se que as escolas 

que passaram a ter ETI a partir do biênio 2011/2012 tiveram suas características 

avaliadas pela SEDUC no biênio 2009/2010. Por consequência, em 2009 se 

observam, da forma mais clara possível, as potenciais características que levam 

uma escola a ser elegível para a política – em consonância com o modus operandi 

descrito anteriormente. 

Muito embora, como também é mostrado na Figura 5, em 2011, há 13 das 18 

escolas com ETI que apresentam registros de proficiência e de questionários 

socioeconômicos dos alunos na Prova Brasil e, em 2012, são 3 das 6 

implementadas que apresentam registros – detalhes na Tabela 5, nos Anexos. 

Por essa argumentação, a estratégia de avaliação consiste em um protocolo de 

duas partes. Na primeira, observam-se, em 2009, as características das 16 escolas 

que passaram a ter ETI em 2011 e 2012, cujos resultados dos alunos podem ser 

observados na Prova Brasil, e encontram-se escolas parecidas para servirem de 

referência de comparação – ou seja, foram submetidas ao procedimento de 

pareamento. Na segunda, comparam-se os avanços de resultados dos alunos, entre 

2009 e período pós-implementação, nessas escolas e nas escolas comparáveis 

definidas no pareamento. Adiante, discutir-se-á como essa comparação será feita. 

Diferenças em diferenças 

Selecionadas as escolas comparáveis, o passo seguinte é computar médias 

condicionadas (nas características das escolas e dos alunos) dos indicadores de 

proficiência, de gosto pelo estudo e das questões de trabalho. E, então, verificar se 

                                            
 

17 Pois é em 2009 que se detém informações (da Prova Brasil e do Censo) imediatamente anteriores aos anos de 
intensificação da política. As alternativas factíveis para 2009 seriam 2007 e 2011 – como não haveria tempo razoável para 
admitir a maturação da política, 2013 não é considerado. Se a linha de base escolhida fosse 2007, só haveria uma escola 
eleita que teria data de implementação compatível (a observada em 2009) – da perspectiva estatística, não faria sentido 
considerar esse caso com uma única escola. E se a linha fosse 2011, só haveria três escolas eleitas que teriam data de 
implementação compatível (as observadas em 2012) – da perspectiva estatística, também não faria sentido considerar  
esse caso. 
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nas escolas com ETI os avanços, entre 2009 e período pós-implementação (que 

pode ser 2011 ou 2013), foram maiores que nas outras escolas. Isso é feito por um 

procedimento denominado de diferenças em diferenças, que está ilustrado no 

diagrama da Figura 6, abaixo.18 

Figura 6 – Diagrama da medição de impacto por diferenças em diferenças 

 

 

No diagrama, o ponto “a” mostra a média (na Prova Brasil, por exemplo) nas escolas 

que terão ETI, e no ponto “A” a média depois da política ser implementada. Então, a 

diferença “A-a” representa quanto se avançou nesse indicador nas escolas que 

passaram a ter ETI. De forma análoga, o ponto “b” mostra a média nas escolas que 

não terão ETI (mas que poderiam ter, em decorrência da semelhança), e no ponto 

“B” a média depois da política ser implementada. Então, a diferença “B-b” representa 

quanto se avançou nesse indicador nas escolas que não passaram a ter ETI. 

Como discutido na seção anterior, e pode ser visto nas Figuras 16 e 17 dos Anexos, 

as notas médias na Prova Brasil, a exemplo de indicador de impacto, melhoram 

entre 2009 e 2011/2013 independentemente da política. Ou seja, em termos do 

diagrama, a diferença entre “A” e “a” e a diferença entre “B” e “b” são positivas. 

Então, mais do que medir essas diferenças, para medir o impacto da política é 

preciso verificar se escolas com ETI avançaram mais – e isso será verificado se as 

                                            
 

18 Detalhes sobre este ponto podem ser encontrados no cap. 4 do livro de avaliação econômica da Fundação em  
http://www. fundacaoitausocial.org.br/_arquivosestaticos/FIS/pdf/livro_aval_econ.pdf 

http://www/
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diferenças das diferenças forem significativas. Nestes termos, a seção seguinte 

mostrará os números refletidos pela estratégia descrita aqui. 

5. Resultados estimados 

A apresentação dos resultados estimados está dividida em três partes. Na primeira 

se executa a estratégia de avaliação, focando nas escolas da rede estadual do 

Tocantins, onde se computam as diferenças em diferenças para os indicadores de 

impacto apresentados na Seção 2. Na segunda parte, promovendo um teste de 

robustez para os resultados encontrados na primeira parte, amplia-se o foco com 

outros grupos de comparação. Por fim, na terceira parte apresenta uma síntese dos 

impactos encontrados. 

Focando na rede estadual 

A Tabela 6, nos Anexos, apresenta os resultados estimados para o modelo 

probabilístico das características que fazem uma escola da rede estadual, 

observada em 2009, ser compatível com as que passaram a ter ETI em 2011/201219. 

Dentre as diversas variáveis tabuladas na base de dados, as únicas que se 

mostraram estatisticamente significantes para explicar a elegibilidade foram: (i) o 

número de salas de aula, de forma que quanto maior fosse a escola nesse quesito, 

maior seria a probabilidade de ser elegível; (ii) o número de funcionários, de forma 

que quanto menor fosse, menor seria a probabilidade; e, (iii) a existência de quadra 

de esportes e (iv) de turmas EJA na escola, aumentando a probabilidade. 

Os pontos (i) e (ii) indicam que escolas maiores e com poucos funcionários 

tenderam a ser escolhidas. Quanto aos pontos (iii) e (iv), as explicações sobre quais 

movimentos fariam essas características serem importantes para a elegibilidade da 

política, provavelmente, seriam apenas conjecturas. Independentemente disso, o 

fato relevante é que apenas essas quatro características observadas se mostraram 

estatisticamente significantes para explicar quais escolas foram (ou não) eleitas. Por 

                                            
 

19 Para executar o modelo, excluiu-se da base de dados as escolas que tiveram a ETI implementada antes de 2011 e depois  
de 2012 – ver linhas pontilhadas na Tabela 5 dos Anexos. 
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consequência, é razoável acreditar que existem características não observadas que 

foram relevantes na elegibilidade – este ponto será retomado adiante. 

Com base no modelo probabilístico, estimou-se um escore de propensão para cada 

escola, indicando a probabilidade de que cada uma fosse selecionada para receber 

a ETI. Esse escore é um número entre 0 e 1, e quanto mais próximo de 1 ele estiver, 

mais parecida é a escola com as que foram eleitas para a política – considerando as 

características observadas.20 

Então, usando esse escore de propensão, selecionaram-se as escolas não 

participantes mais parecidas com as 16 participantes que estão no foco. 

Especificamente, tomou-se o escore de todas as escolas e selecionou-se as não 

participantes imediatamente posteriores e anteriores das participantes em termos 

dessas probabilidades – totalizando 32. Assim, a amostra contendo as 16 escolas 

com ETI e as outras 32 estatisticamente parecidas passa a ser denominada de 

amostra pareada.21 

Considerando a amostra pareada, as Tabelas 8, 9, 10 e 11, nos Anexos, mostram os 

resultados econométricos para se computar as médias condicionadas em modelos 

de diferenças em diferenças das proficiências no 5º e 9º anos, das questões de 

gosto pelos estudos e das indagações sobre o trabalho, respectivamente. Pela 

leitura técnica desses números, observa-se que não há indicativos de impacto 

causado pela ETI sobre as proficiências, o gosto por estudar português e as 

perspectivas de continuar estudando. Mas, como será detalhado adiante, há 

indicativos de impacto causado pela ETI no gosto por estudar matemática e na 

condição de trabalho dos alunos. 

Dessa forma, para se conduzir uma análise visual dos resultados estimados, foram 

calculados quatro conjuntos de probabilidades:22 

                                            
 

20 Detalhes sobre este ponto podem ser encontrados no cap. 4 do livro de avaliação econômica da Fundação em  
http://www.fundacaoitausocial.org.br/_arquivosestaticos/FIS/pdf/livro_aval_econ.pdf. 

21 A Figura 18(a), nos Anexos, apresenta as densidades kernel do escore de propensão das escolas pareadas. Também nos 
Anexos, a Tabela 7 apresenta alguns testes de diferenças de média que indicam uma qualidade aceitável do pareamento. 

22 O procedimento de cálculo foi o seguinte: para 2009, computou-se a média do indicador nos dois grupos de comparação, 
semelhante ao apresentado na Tabela 2 da Seção 3; para o ano posterior (2011 ou 2013), somou-se a essa média a estimativa 
do parâmetro da dummy de tempo (em ambos os grupos); e, além disso, para o ano posterior, na média do grupo tratado, 
somou-se também a estimativa do parâmetro do produto das dummies de tempo e tratamento. 

http://www/
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1. Probabilidades, em 2009, de um aluno de uma escola que terá ETI responder 

que gosta de matemática ou que trabalha; 

2. Probabilidades, em 2009, de um aluno de uma escola que não terá ETI 

responder que gosta de matemática ou que trabalha; 

3. Probabilidades, em 2011/2013, de um aluno de uma escola que tem ETI 

responder que gosta de matemática ou que trabalha; e, 

4. Probabilidades, em 2011/2013, de um aluno de uma escola que não tem ETI 

responder que gosta de matemática ou que trabalha. 

 

Com esses números, a Figura 7, abaixo, apresenta o diagrama de diferenças em 

diferenças 2009×2013 da probabilidade do aluno de 9º ano declarar que gosta de 

matemática. Note que as escolas com ETI avançaram 15,2 pontos percentuais (pp) 

(=80,5-65,3), e as escolas sem ETI avançaram 2,9 pp (=71,7-68,8). Nesse caso, o 

impacto estimado nas diferenças em diferenças é de 12,3 pp (=15,2-2,9) – as 

interpretações detalhadas desses números, e dos números dos próximos 

diagramas, serão discutidas na Síntese exposta mais adiante. 

Figura 7 – Diagrama de diferenças em diferenças 2009×2013 da probabilidade 

condicionada do aluno de 9º ano declarar que gosta de matemática – 

considerando os resultados apresentados na Tabela 10 apesentada nos 

Anexos 
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A Figura 8, abaixo, apresenta o diagrama anterior na perspectiva 2009×2011. 

Observe que as escolas com ETI avançaram 1,4 ponto percentual (pp) (=66,7-65,3), 

e as escolas sem ETI avançaram 4,6 pp (=73,4-68,8). Nesse caso, não há impacto 

positivo observado – voltar-se-á nesse ponto mais adiante. 

 

Figura 8 – Diagrama de diferenças em diferenças 2009×2011 da probabilidade 

condicionada do aluno de 9º ano declarar que gosta de matemática – 

considerando os resultados apresentados na Tabela 10 apesentada nos 

Anexos 

 

 

A Figura 9, a seguir, apresenta o diagrama de diferenças em diferenças 2009×2013 

da probabilidade do aluno de 9º ano declarar que trabalha. Nas escolas com ETI 

esta probabilidade se movimentou -6,9 pp (=15,9-22,8), e nas escolas sem ETI 

observa-se avanço de 2,5 pp (=22,7-20,2). Nesse caso, o impacto estimado nas 

diferenças em diferenças é de -9,4 pp (=-6,9-2,5). 
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Figura 9 – Diagrama de diferenças em diferenças 2009×2013 da probabilidade 

condicionada do aluno de 9º ano declarar que trabalha quando não está na 

escola – considerando os resultados apresentados na Tabela 11 dos Anexos 

 

 

A Figura 10, abaixo, apresenta o diagrama anterior na perspectiva 2009×2011. Note 

que nas escolas com ETI essa probabilidade se movimentou -3,1 pp (=19,7-22,8), e 

nas escolas sem ETI o avanço foi de 6,9 pp (=27,1-20,2). Nesse caso, o impacto 

estimado nas diferenças em diferenças é de -10 pp (=-3,1-6,9). 

Todos esses números serão discutidos adiante. Mas primeiro, a seguir,  

apresentar-se-ão testes de falsificação dos resultados aqui apresentados. 

 

Figura 10 – Diagrama de diferenças em diferenças 2009×2011 da probabilidade 

condicionada do aluno de 9º ano declarar que trabalha quando não está na 

escola – considerando os resultados apresentados na Tabela 11 dos Anexos 
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Comparando fora da rede estadual 

Como notado anteriormente, apenas quatro características observadas se 

mostraram estatisticamente significantes para explicar quais escolas foram (ou não) 

eleitas para a política. Mas é possível que existam características não observadas 

que foram relevantes na elegibilidade e podem falsear os resultados estimados. Isto 

é, pode existir uma característica não observada durante o procedimento de 

pareamento, que tenha sido relevante para a elegibilidade das escolas e seja 

bastante correlacionada com os indicadores de impacto. Nesse caso, as correlações 

computadas entre os indicadores e a ETI seriam espúrias. 

Por exemplo, suponha a existência de municípios com alto nível de desemprego nos 

anos posteriores a 2009. Suponha também que a SEDUC decidiu (involuntariamente 

ou não) implementar a ETI apenas nas escolas desses municípios. Então, nesse 

exemplo, como isso não está caracterizado na análise de pareamento, é possível 

que a redução da probabilidade do aluno trabalhar se deva a um desemprego 

generalizado no seu município – e não tenha sido caudada pela ETI. 

Para testar se as correlações apresentadas anteriormente são espúrias, propõem-se 

um teste de robustez no seguinte sentido: em vez de parear as escolas participantes 

da política com outras da rede estadual, amplia-se o foco procurando escolas 

semelhantes em todo o Brasil. Se nesse pareamento existirem muitas características 

observadas estatisticamente significantes para explicar quais escolas são parecidas 

com as eleitas para a política, minimiza-se a chance de observar correlações 

espúrias. 

Assim, se os impactos encontrados no gosto pela matemática e na probabilidade de 

trabalhar estiverem realmente correlacionados com a ETI, e não com uma variável 

de decisão da SEDUC que não pode ser observada, eles devem ser encontrados 

mesmo com uma mudança nos grupos de comparação. 

Dessa forma, a Tabela 12, nos Anexos, apresenta novos resultados estimados para 

o modelo probabilístico das características que fazem uma escola ser compatível 

com a política. Ali consideraram-se as 16 escolas com ETI, e duas amostras de 

escolas estaduais e municipais que não apresentaram programas de contraturno 

nos Censos de 2009 e 2013. Com essas restrições, a primeira amostra usa todas as 
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escolas do Brasil, doravante denominada de BR, e a segunda usa todas as escolas 

dos Estados vizinhos ao Tocantins, doravante denominada de VZ – espera-se, 

assim, controlar também características regionais que possam passar 

desapercebidas em uma ou outra amostra. 

Nesse novo modelo, mais de 20 variáveis23 se mostraram significantes para explicar 

a compatibilidade com a política. Por exemplo, escolas de zonas urbanas (do Brasil 

e de estados vizinhos) se mostraram mais prováveis de serem parecidas com as 

que têm ETI – assim como a indicação de existência de quadra de esportes, parque 

infantil, internet de alta velocidade, entre outras. E, corroborando com os resultados 

anteriores, repetiu-se o indicativo de que escolas maiores e com poucos funcionários 

tenderam a ser escolhidas para a política. 

Com base no modelo, estimou-se a probabilidade da escola se encaixar na política 

e, então, para cada amostra, selecionaram-se as escolas não participantes mais 

parecidas com as 16 participantes. Como antes, tomou-se a probabilidade de cada 

uma delas e selecionou-se as não participantes imediatamente posteriores e 

anteriores em termos probabilísticos – totalizando 32 por amostra. As Figuras 18(b) 

e 18(c), nos Anexos, apresentam as densidades kernel dos escores de propensão 

das escolas pareadas segundo as amostras. 

A Tabela 13, nos Anexos, mostra algumas estatísticas das escolas e dos alunos nas 

amostra pareadas – bem como intervalos de confiança da diferenças de médias, 

para ilustrar que o pareamento foi executado a contento. Ali, observa-se que na 

amostra BR não figura nenhuma escola no Tocantins, e na amostra VZ há uma. 

Outro ponto para se observar é que cerca de 1/3 e 2/3 das escolas das amostras BR 

e VZ, respectivamente, são das redes estaduais. 

Sobre as amostras pareadas, nos Anexos, as Tabelas 14, 15, 16 e 17 mostram os 

resultados econométricos para o modelo de diferenças em diferenças das 

proficiências no 5º e 9º anos, para as questões de gosto pelos estudos e para as 

indagações sobre o trabalho, respectivamente. Assim como antes, para 

proficiências, gosto por estudar português e perspectivas de continuar estudando 

                                            
 

23 A listagem destas variáveis pode ser observada na Tabela 12. 
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não há indicativos de impacto. Mas, assim como antes, há indicativos de impacto no 

gosto por estudar matemática e na condição de trabalho dos alunos de fim de ciclo. 

Então, para esses indicadores foram calculadas esperanças condicionadas para as 

ilustrações gráficas que virão a seguir. 

A Figura 11, abaixo, apresenta o diagrama de diferenças em diferenças 2009×2013 

da probabilidade do aluno de 9º ano declarar que gosta de matemática, 

considerando-se a amostra BR. Note que as escolas com ETI avançaram 14,5 

pontos percentuais (pp) (=79,8-65,3), e nas escolas de comparação houve recuo de 

-1,5 pp (=66,6-68,8). Nesse caso, o impacto estimado nas diferenças em diferenças 

é de 16 pp (=14,5-(-1,5)). 

 

Figura 11 – Diagrama de diferenças em diferenças 2009×2013 da probabilidade 

condicionada do aluno de 9º ano declarar que gosta de matemática – 

considerando os resultados da amostra BR apresentados na Tabela 16 

apesentada nos Anexos 

 

 

A Figura 12, a seguir, apresenta o diagrama anterior considerando a amostra VZ. 

Note que as escolas com ETI avançaram 11,4 pontos percentuais (pp) (=76,7-65,3), 

e nas escolas de comparação houve recuo de -2,7 pp (=61,0-63,7). Nesse caso,  

o impacto estimado nas diferenças em diferenças é de 14,1 pp (=11,4-(-2,7)). 

 



45 

 

 

Figura 12 – Diagrama de diferenças em diferenças 2009×2013 da probabilidade 

condicionada do aluno de 9º ano declarar que gosta de matemática – 

considerando os resultados da amostra VZ apresentados na Tabela 16  

dos Anexos 

 

 

A Figura 13, abaixo, apresenta o diagrama de diferenças em diferenças 2009×2013 

da probabilidade do aluno de 9º ano declarar que trabalha considerando a amostra 

BR. Nas escolas com ETI, essa probabilidade movimentou-se -6,2 pp (=16,6-22,8), e 

nas escolas de comparação observa-se avanço de 2,3 pp (=19,8-17,5). Nesse caso, 

o impacto estimado nas diferenças em diferenças é de -8,5 pp (=-6,2-2,3). 

 

Figura 13 – Diagrama de diferenças em diferenças 2009×2013 da probabilidade 

condicionada do aluno de 9º ano declarar que trabalha quando não está na 

escola – considerando os resultados da amostra BR apresentados na Tabela 

17 dos Anexos 
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A Figura 14, a seguir, apresenta o diagrama considerando a amostra VZ. Nas 

escolas com ETI essa probabilidade movimentou-se -5,0 pp (=17,8-22,8), e nas 

escolas de comparação observa-se avanço de 5,4 pp (=26,1-20,7). Nesse caso,  

o impacto estimado nas diferenças em diferenças é de -10,4 pp (=-5,0-5,4).  

Todos esses resultados corroboram com os apresentados anteriormente  

e serão discutidos a seguir. 

 

Figura 14 – Diagrama de diferenças em diferenças 2009×2013 da probabilidade 

condicionada do aluno de 9º ano declarar que trabalha quando não está na 

escola – considerando os resultados da amostra VZ apresentados na Tabela 17 

dos Anexos 

 

 

Síntese 

A Tabela 4 destaca a síntese dos resultados encontrados por grupo de comparação 

– com posterior interpretação para os números ilustrados nas Figuras de 7 até 14.  

Em linhas gerais, conclui-se que há indicativos de que a ETI aumentou mais  

de 10 pp a probabilidade de um aluno declarar que gosta de matemática e 

reduziu cerca de 10 pp a probabilidade de um aluno declarar que trabalha. 
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Tabela 4 – Síntese dos impactos encontrados – em pontos percentuais sobre 

as probabilidades 

 Grupo de comparação 

Probabilidade de: 
TO 

2009×2011 
TO 

2009×2013 
BR 

2009×2013 
VZ 

2009×2013 

Gostar de matemática 0,0 12,3 16,0 14,1 

Declarar que trabalha -10,0 -9,4 -8,5 -10,4 

 

Quanto à questão da matemática, dois pontos podem ser observados nos números 

apresentados nas Figuras de 7 até 14. O primeiro é que não se encontrou impacto 

na perspectiva 2009×2011, mas sim na perspectiva 2009×2013. O que indica que a 

política demanda certo tempo para maturar e, então, gerar resultados. 

O segundo ponto é que o impacto um pouco acima de 10 pp significa que, na média, 

as probabilidades de um aluno gostar de português e matemática se tornaram 

equivalentes. Para perceber isso é necessário observar novamente a Tabela 2, 

apresentada na Seção 3, e ver que essas probabilidades são próximas de 80% para 

português e 70% para matemática, ou seja, se por um lado a ETI aumentou o gosto 

pela matemática entre os alunos (o que é bom), esse aumento fui suficiente apenas 

para tornar equivalentes os gostos por português e matemática – sendo que esse 

fato parece ser mais difícil de qualificar como bom ou ruim. 

Observa-se também, pelas estimativas dos escores de propensão, que as escolas 

maiores e com menos funcionários foram priorizadas no recebimento da ETI.  

Em termos de conjectura, isso pode indicar que nessas escolas faltavam 

professores de matemática, talvez explicando a probabilidade menor de se gostar 

dessa matéria. Mas isso precisaria ser investigado em outra pesquisa. 

Quanto à questão do trabalho, como mencionado na Seção 2, existe uma relação 

tautológica dessa probabilidade com a ETI. Dado que os alunos têm atividades 

todos os dias, entre as 7h30 e as 17h, há uma evidente restrição de tempo para 

se trabalhar quando se está em ETI. 

Como se observou na Seção 3, há muitos alunos com indicativos de vulnerabilidade 

social, então, mesmo com essa restrição de tempo, é provável que uma parcela 

deles precise trabalhar para ajudar com a renda familiar. Assim, acredita-se que 

esse impacto de cerca de 10 pp na probabilidade de trabalho decorre de dois 
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movimentos: a redução da despesa familiar, pois as principais refeições das crianças 

são feitas na escola; e, a maior disponibilidade de tempo das mães para o trabalho, 

já que as crianças passam o dia sob a guarda da escola. Mas isso também 

precisaria ser investigado em outra pesquisa. 

 

6. Considerações finais 

Nesta pesquisa, investigou-se em quais perspectivas e magnitudes a política de ETI 

em Tocantins está obtendo resultados. Para tanto, analisou-se as dimensões de 

proficiência dos alunos e respostas de questionários socioeconômicos em diferentes 

bases de dados, comparando os alunos de ETI com os demais da rede estadual e 

de outras escolas consideradas comparáveis. 

Notou-se que as bases de dados primárias são deficientes para estudos como este, 

por um único motivo: não há o preenchimento do identificador do aluno que conecta 

o SGE ao EducaCenso. Então, para viabilizar o uso futuro dos dados primários, 

recomenda-se fortemente que a SEDUC promova essa conexão. 

Usando bases de dados secundários, notou-se que, na média: (i) há indicativos  

de maior vulnerabilidade social dos alunos da ETI; (ii) há indicativos de melhor 

infraestrutura das escolas com ETI; (iii) não há indicativos de diferentes 

desempenhos de proficiência em função da ETI; e (iv) há indicativos de que  

estar na ETI aumenta a probabilidade de o aluno declarar que gosta de estudar 

matemática e reduz a probabilidade de trabalhar. 

Por fim, conclui-se que a política de ETI pode se justificar, no mínimo, ao gerar 

oportunidades aos filhos das famílias mais carentes sem causar-lhes empecilhos 

financeiros, o que é refletido no aumento das declarações de “gosto pelo estudo”  

e na redução das declarações de “trabalho infantil”. 
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7. Anexo de tabelas 

Tabela 5 – Lista das 47 escolas com turmas de ensino fundamental regular no 

regime de tempo integral, apontando o ano de início de funcionamento, código 

de identificação no MEC, nome e município 

Ano Código Nome Município 

2005 17001048 Centro de Educação La Salle Augustinópolis 

2005 17004322 Esc. XV de Novembro Tocantinópolis 

2005 17024951* Esc. Irmã Aspásia Porto Nacional 

2005 17038715 Col. Centro de Atenção Criança Palmas 

2006 17000378 Esc. Denise Gomide Amui Araguatins 

2006 17007518 Col. Ernesto Barros Colinas do Tocantins 

2006 17013445 Esc. José Costa Soares Guaraí 

2006 17014913 Esc. Manoel Messias Miracema do Tocantins 

2006 17032717 Esc. David Aires Franca Arraias 

2006 17039878 Col. Jorge Humberto Camargo Araguaína 

2006 17042798 Col. Agropecuário de Almas Almas 

2007 17005230 Esc. Espírita André Luiz Araguaína 

2009 17023955 Esc. Maria Bela Monte do Carmo 

2010 17005299* Esc. Dep. José Alves de Assis Araguaína 

2011 17001013 Esc. Augustinópolis Augustinópolis 

2011 17001188 Esc. São Francisco de Assis Axixá do Tocantins 

2011 17014042 Esc. Maria da Glória Tupirama 

2011 17019125 Esc. Regina Siqueira Campos Nova Rolândia 

2011 17019311 Esc. Trajano Coelho Neto Paraíso do Tocantins 

2011 17021561 Col. José Seabra Lemos Gurupi 

2011 17023394 Col. Meira Matos Aparecida do Rio Negro 

2011 17024340 Esc. Pádua Fleury Pedro Afonso 

2011 17024900 Esc. Dom Pedro II Porto Nacional 

2011 17024943 Esc. Frei José Maria Audrim Porto Nacional 

2011 17025621 Col. Santa Maria Santa Maria do Tocantins 

2011 17026946** Centro Educacional Frei Antônio Tocantínia 

2011 17034655 Esc. Eva Nunes da Silva Natividade 

2011 17039436 Esc. Mj Juvenal Pereira de Souza Fortaleza do Tabocão 

2011 17049229** Col. Augusto dos Anjos Palmas 

2011 17049237** Col. Rachel de Queiroz Palmas 

2011 17050871** Esc. Último de Carvalho Couto Magalhães 

2011 17122805** Col. Diaconízio Bezerra da Silva Paraíso do Tocantins 

2012 17004314 Esc. Profª Aldenora Alves Correia Tocantinópolis 

2012 17024331** Esc. Bom Tempo Pedro Afonso 

2012 17024358** Esc. de Anajapónolis Pedro Afonso 
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Tabela 5: continuação 

 

Ano Código Nome Município 

2012 17026245 Esc. Beira Rio Porto Nacional 

2012 17033594 Esc. Combinado Combinado 

2012 17054532** Esc. Entre Rios Palmas 

2013 17005027 Esc. Sancha Ferreira Araguaína 

2013 17020867 Col. Padrão Brejinho de Nazaré 

2013 17021774 Esc. Presidente Costa e Silva Gurupi 

2013 17025923 Esc. João Pires Querido Silvanópolis 

2013 17030838 Esc. Alcides Rufo Ponte Alta do Tocantins 

2013 17032270 Esc. Deoclides Muniz Almas 

2013 17034663 Esc. Nossa Srª de Fátima Natividade 

2013 17035848 Col. Manoel dos Santos Rosal Pindorama do Tocantins 

2014 17026261 Esc. Vila União Palmas 

Fonte dos dados: SEI. Códigos segundo o dataescolabrasil.inep.gov.br. Elaboração própria. 

*ETI apenas para turmas do 1º ao 5º ano; **Sem registros nas Provas Brasil de 2009 e 2013. 

OBS.: as escolas que sempre atenderam ao ensino médio são: Col. Dep. Darcy Marinho; 

Col. da PM; Escola Profª Beatriz Rodrigues da Silva; e, Colégio Estadual Agrícola Brigadas 

Che Guevara. 

 

Tabela 6 – Resultados estimados para o modelo Probit de participação de uma 

escola na política em 2011/2012, segundo as observações de 2009 – somente 

escolas da rede estadual do Tocantins 

Variável Parâmetro estimado 

Nº de salas de aula na escola 
0,080** 

(0,040) 

Nº de funcionários na escola 
-0,033** 

(0,014) 

Dummy para existência de quadra de esportes  
(independente da cobertura) 

0,532* 

(0,300) 

Dummy para existência de EJA 
0,535** 

(0,267) 

Constante 
-1,633*** 

(0,468) 

Observações 315 

Pseudo-R2 0,099 

Desvio-padrão robusto entre parênteses; *** p < 0,01, ** p < 0,05, * p < 0,1. 
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Tabela 7 – Média dos indicadores selecionados das escolas pareadas, segundo 

as observações de 2009 – somente escolas da rede estadual do Tocantins 

Variável ETI NTI 
Diferença 
absoluta 

das médias 

Nº de salas de aula 10,6 9,7 0,9 

Nº de funcionários 40,1 40,6 0,6 

% com quadra de esportes 81,3 79,9 1,4 

% com EJA 50,0 42,1 7,9* 

    

Nota normalizada dos alunos da escola na Prova Brasil*   

Português -0,861 -0,787 -0,074 

Matemática -0,706 -0,650 -0,056 

    

Características dos alunos da escola    

% que tem carro em casa 25,5 28,8 3,4 

% que tem computador em casa 19,8 23,3 3,5* 

% que tem doméstica/diarista em casa 10,2 12,5 2,3* 

% cuja mãe estudou só até o ensino fundamental 33,4 35,0 1,6 

% que mora com a mãe 84,4 86,6 2,2 

% que mora com o pai 60,2 62,8 2,6 

% que já reprovou no passado 9,3 9,5 0,3 

% que já abandonou a escola e retornou 1,8 1,7 0,1 

    

Observações 32 16  

*** p < 0,01, ** p < 0,05, * p < 0,1. 

*Computa-se a nota do aluno subtraída da média nacional na matéria e no ano de ensino,  

dividindo-se isso pelo desvio-padrão nacional e, então, calcula-se essa média normalizada. 

ETI e NTI indicam participação e não participação na política, respectivamente. 
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Tabela 8 – Resultados estimados para regressões de diferenças em diferenças 

das notas da Prova Brasil, na escala SAEB, dos alunos de 5º ano, por matéria e 

amostra pareada – somente escolas da rede estadual do Tocantins 

Covariada 
(1) 

Português 
2009×2013 

(2) 
Português 
2009×2011  

(3) 
Matemática 
2009×2013  

(4) 
Matemática 
2009×2011 

Produto das dummies de tempo 
e tratamento 

4,051 5,896 3,696 5,050 

(7,427) (4,923) (9,221) (5,067) 

Dummy de tratamento 
-0,997 -6,641*** -1,448 -8,067*** 

(2,263) (1,791) (2,824) (2,180) 

Dummy de tempo 
8,483* 4,208 9,084 4,425 

(4,650) (3,522) (5,851) (4,160) 

Dummy para meninos 
-9,378*** -11,440*** 3,225 3,513 

(2,091) (2,240) (2,515) (2,600) 

Anos de idade do aluno 
-6,342*** -6,440*** -9,710*** -8,061*** 

(1,246) (0,946) (1,273) (1,024) 

Dummy se tem carro em casa 
4,526 0,410 5,485 0,769 

(3,254) (2,699) (3,391) (2,632) 

Dummy se tem computador 
3,432 2,426 3,439 4,640 

(2,279) (2,560) (3,253) (2,908) 

Dummy se mora com a mãe 
-0,124 -5,484* -3,325 -1,220 

(2,826) (3,034) (3,674) (3,674) 

Dummy se mora com o pai 
-1,434 -2,037 -0,532 0,527 

(2,564) (2,048) (2,695) (2,808) 

Dummy se há doméstica em 
casa 

0,333 1,505 -1,801 -1,624 

(3,220) (3,207) (3,132) (2,778) 

Dummy para pouca educação  
da mãe 

1,790 8,065*** -1,030 9,252*** 

(2,969) (2,315) (3,429) (2,531) 

Dummy se já reprovou 
-15,407*** -12,493*** -3,655 -5,996 

(5,476) (3,414) (6,943) (4,137) 

Dummy se já abandonou 
-0,522 -3,524 1,986 3,638 

(8,889) (6,434) (6,150) (5,201) 

Dummy para escola urbana 
1,607 8,634*** -22,631*** -17,821*** 

(2,739) (2,447) (3,104) (2,493) 

Constante 
236,829*** 240,832*** 302,256*** 281,167*** 

(14,433) (10,447) (14,508) (11,414) 

(Efeitos fixos das escolas omitidos)    

Observações 1.137 1.458 1.135 1.456 

R2 0,264 0,262 0,269 0,269 

Desvio-padrão clusterizado por escola em parênteses;   *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1. 
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Tabela 9 – Resultados estimados para regressões de diferenças em diferenças 

das notas da Prova Brasil, na escala SAEB, dos alunos de 9º ano, por matéria e 

amostra pareada – somente escolas da rede estadual do Tocantins 

Covariada 
(1) 

Português 
2009×2013 

(2) 
Português 
2009×2011  

(3) 
Matemática 
2009×2013  

(4) 
Matemática 
2009×2011 

Produto das dummies de tempo 
e tratamento 

10,863 -2,350 7,906 1,250 

(6,984) (4,226) (4,943) (6,898) 

Dummy de tratamento 
-4,634** -10,056*** -14,990*** -13,184*** 

(1,706) (2,452) (1,694) (4,313) 

Dummy de tempo 
-5,423* -2,978 -3,799 -3,337 

(3,081) (2,891) (2,390) (3,237) 

Dummy para meninos 
-11,969*** -14,289*** 10,742*** 9,890*** 

(2,315) (1,548) (2,285) (1,721) 

Anos de idade do aluno 
-7,198*** -7,298*** -7,839*** -9,340*** 

(0,620) (0,686) (0,858) (0,791) 

Dummy se tem carro em casa 
4,867** 4,514** 1,734 2,047 

(2,096) (1,754) (2,120) (1,939) 

Dummy se tem computador 
8,729*** 9,491*** 13,268*** 9,001*** 

(2,036) (1,992) (2,416) (1,832) 

Dummy se mora com a mãe 
3,486 3,722 4,734* 0,240 

(2,363) (2,659) (2,739) (2,874) 

Dummy se mora com o pai 
-4,287** -4,038*** -2,507 -2,939 

(1,657) (1,450) (2,060) (1,775) 

Dummy se há doméstica em 
casa 

-6,420** -1,483 -7,444*** -3,393 

(2,920) (2,379) (2,676) (2,325) 

Dummy para pouca educação 
da mãe 

-4,014** 1,038 -1,830 1,156 

(1,502) (1,374) (1,907) (1,156) 

Dummy se já reprovou 
-3,262 -1,675 -2,348 -1,178 

(3,349) (3,021) (2,561) (2,356) 

Dummy se já abandonou 
17,213** 14,388** 16,186* 22,610*** 

(8,382) (7,063) (8,311) (7,840) 

Dummy para escola urbana 
-13,478*** 11,435*** -10,448*** 19,166*** 

(2,039) (1,428) (1,834) (1,392) 

Constante 
363,539*** 343,100*** 360,727*** 362,511*** 

(10,375) (11,295) (13,948) (13,960) 

(Efeitos fixos das escolas omitidos)    

Observações 2.079 2.840 2.079 2.840 

R2 0,172 0,189 0,203 0,205 

Desvio-padrão clusterizado por escola em parênteses;   *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1. 

 



54 

 

 

Tabela 10 – Resultados estimados para regressões de diferenças em 

diferenças quanto ao gosto pelos estudos dos alunos de 9º ano segundo  

as matérias – 1 se gosta, 0 caso contrário – somente escolas da rede  

estadual do Tocantins 

Covariada 
(1) 

Português 
2009×2013 

(2) 
Português 
2009×2011  

(3) 
Matemática 
2009×2013  

(4) 
Matemática 
2009×2011 

Produto das dummies de tempo 
e tratamento 

-0,039 -0,038 0,123** -0,032 

(0,049) (0,032) (0,049) (0,064) 

Dummy de tratamento 
0,115*** 0,115*** -0,052 -0,019 

(0,018) (0,019) (0,081) (0,041) 

Dummy de tempo 
0,055** 0,091*** 0,029 0,046 

(0,027) (0,028) (0,028) (0,030) 

Dummy para meninos 
-0,087*** -0,088*** 0,023 0,060*** 

(0,020) (0,016) (0,020) (0,021) 

Anos de idade do aluno 
0,012* 0,018** -0,031*** -0,021*** 

(0,007) (0,007) (0,010) (0,007) 

Dummy se tem carro em casa 
-0,020 -0,025 0,013 -0,015 

(0,020) (0,021) (0,024) (0,021) 

Dummy se tem computador 
0,034** 0,027 0,055** 0,016 

(0,017) (0,020) (0,025) (0,016) 

Dummy se mora com a mãe 
0,012 0,025 0,064** 0,005 

(0,032) (0,024) (0,030) (0,030) 

Dummy se mora com o pai 
0,002 -0,016 0,027 0,045** 

(0,015) (0,014) (0,022) (0,017) 

Dummy se há doméstica em 
casa 

-0,017 -0,031 -0,062** -0,063** 

(0,028) (0,023) (0,031) (0,027) 

Dummy para pouca educação 
da mãe 

0,007 0,004 0,030 0,006 

(0,017) (0,016) (0,022) (0,017) 

Dummy se já reprovou 
-0,021 -0,044* -0,026 -0,013 

(0,029) (0,023) (0,035) (0,036) 

Dummy se já abandonou 
0,053 0,051 -0,031 0,051 

(0,062) (0,047) (0,080) (0,054) 

Dummy para escola urbana 
-0,073*** 0,005 -0,268** 0,044*** 

(0,014) (0,012) (0,137) (0,012) 

Constante 
0,780*** 0,578*** 1,375*** 0,960*** 

(0,116) (0,112) (0,205) (0,125) 

(Efeitos fixos das escolas omitidos)    

Observações 2.032 2.787 2.015 2.757 

R2 0,077 0,081 0,063 0,053 

Desvio-padrão clusterizado por escola em parênteses;   *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1. 
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Tabela 11 – Resultados estimados para regressões de diferenças em 

diferenças das questões de trabalho dos alunos de 9º ano – 1 se trabalha, 1 se 

pretende trabalhar – somente escolas da rede estadual do Tocantins 

Covariada 
(1) 

Português 
2009×2013 

(2) 
Português 
2009×2011  

(3) 
Matemática 
2009×2013  

(4) 
Matemática 
2009×2011 

Produto das dummies de 
tempo e tratamento 

-0,094** -0,100* 0,002 0,010 

(0,043) (0,053) (0,014) (0,015) 

Dummy de tratamento 
0,121* 0,131*** -0,014*** -0,025** 

(0,071) (0,034) (0,005) (0,010) 

Dummy de tempo 
0,025 0,069* -0,008 -0,009 

(0,025) (0,037) (0,009) (0,006) 

Dummy para meninos 
0,082*** 0,104*** 0,013** 0,007 

(0,018) (0,016) (0,006) (0,005) 

Anos de idade do aluno 
0,020** 0,024*** -0,001 -0,002 

(0,009) (0,005) (0,003) (0,003) 

Dummy se tem carro em casa 
-0,016 -0,036** 0,002 -0,004 

(0,021) (0,016) (0,007) (,006) 

Dummy se tem computador 
-0,020 0,002 0,004 0,003 

(0,022) (0,016) (0,006) (0,006) 

Dummy se mora com a mãe 
0,009 0,016 -0,007 -0,002 

(0,026) (0,017) (0,011) (0,008) 

Dummy se mora com o pai 
-0,009 0,004 0,008 0,004 

(0,019) (0,015) (0,006) (0,005) 

Dummy se há doméstica em 
casa 

0,071*** 0,046** 0,005 0,002 

(0,027) (0,020) (0,008) (0,008) 

Dummy para pouca educação 
da mãe 

0,014 -0,026 -0,002 -0,004 

(0,020) (0,018) (0,007) (0,004) 

Dummy se já reprovou 
0,151*** 0,104*** 0,014 0,020 

(0,031) (0,034) (0,018) (0,014) 

Dummy se já abandonou 
0,152** 0,132 0,017 0,004 

(0,070) (0,08) (0,035) (0,026) 

Dummy para escola urbana 
0,047 0,192*** 0,002 0,017*** 

(0,122) (0,017) (0,005) (0,004) 

Constante 
-0,217 -0,449*** 0,009 0,033 

(0,182) (0,103) (0,053) (0,055) 

(Efeitos fixos das escolas omitidos)    

Observações 2.071 3.490 1.796 2.458 

R2 0,069 0,083 0,025 0,024 

Desvio-padrão clusterizado por escola em parênteses;   *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1. 
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Tabela 12 – Resultados estimados para o modelo Probit de participação de 

uma escola na política em 2011/2012 segundo as observações de 2009 e 

amostras consideradas. 

Covariada 
Amostra  

Brasil – BR 
Amostra  

Vizinhos – VZ 

Dummy 1 se está na zona urbana 
0,364*** 0,289*** 

(0,071) (0,092) 

Dummy 1 se tem laboratório de ciências 
-0,320*** -0,286*** 

(0,061) (0,084) 

Dummy 1 se tem quadra de esportes 
0,724*** 0,895*** 

(0,085) (0,124) 

Dummy 1 se tem parque infantil 
0,194*** 0,285*** 

(0,067) (0,059) 

Dummy 1 se tem internet banda larga 
0,519*** 0,650*** 

(0,060) (0,081) 

Nº de computadores 
0,007*** 0,006*** 

(0,002) (0,002) 

% de computadores na área administrativa 
0,001** 0,001 

(0,001) (0,001) 

Número de funcionários 
-0,009*** -0,010*** 

(0,002) (0,003) 

Nº de salas de aula 
0,013* 0,025*** 

(0,008) (0,008) 

% de salas de aula usadas 
-0,007*** -0,007*** 

(0,001) (0,001) 

Média Normalizada na Prova Brasil de Português 
1,030*** 0,898** 

(0,258) (0,349) 

Média Normalizada na Prova Brasil de Matemática 
-0,808*** -0,489 

(0,227) (0,329) 

Média de idade dos alunos 
0,009*** 0,015*** 

(0,003) (0,004) 

% de alunos meninos 
0,009 -0,055* 

(0,024) (0,033) 

% de alunos com carro em casa 
-0,000 -0,005 

(0,006) (0,012) 

% de alunos com mais de um carro 
-0,000 0,013** 

(0,006) (0,006) 

% de alunos com computador em casa 
-0,041*** -0,040*** 

(0,007) (0,009) 

% de alunos com doméstica regular em casa 
0,024*** 0,020*** 

(0,005) (0,007) 
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Tabela 12: continuação 

 

Covariada 
Amostra  

Brasil – BR 
Amostra  

Vizinhos – VZ 

% de alunos que moram com a mãe -0,014*** -0,009* 

 (0,005) (0,005) 

% de alunos que moram com o pai 
-0,005** -0,002 

(0,002) (0,004) 

% de alunos cuja mãe terminou o ensino fundamental 
-0,023*** -0,017*** 

(0,004) (0,004) 

% de alunos que já reprovaram 
-0,011** -0,014 

(0,005) (0,010) 

% de alunos que já abandonaram 
0,007 0,016** 

(0,007) (0,007) 

Constante 
-0,411 -0,441 

(0,894) (1,080) 

Nº de escolas observadas  
(16 são T = 1, as demais são T = 0) 

20.900 5.901 

Pseudo-R2 0,273 0,252 

Desvio-padrão clusterizado por escola em parênteses;   *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1. 
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Tabela 13 – Estatísticas das escolas e de seus alunos nas amostras pareadas 

em 2009 

  
IC 95% da diferença 

BR-TO 
IC 95% da diferença 

VZ-TO 

Indicador BR VZ TO 
Limite 

Inf. 
Centro 

Limite 
Sup. 

Limite 
Inf. 

Centro 
Limite 
Sup. 

% de escolas urbanas 100,0 96,8 93,8 -2,5 6,2 14,9 -9,7 3,0 15,7 

% com laboratório de 
ciências 

9,4 6,5 6,3 -14,2 3,1 20,4 -15,2 0,2 15,6 

% com quadra de esportes 81,3 87,1 81,3 -24,5 0,0 24,5 -16,6 5,8 28,2 

% com parquinho 15,6 25,8 12,5 -19,0 3,1 25,2 -12,3 13,3 38,9 

Nº médio de salas de aula 11,7 9,7 10,6 -2,0 1,1 4,2 -3,1 -0,9 1,3 

% de salas utilizadas 85,5 89,1 87,9 -16,1 -2,4 11,3 -13,6 1,2 16,0 

Nº médio de computadores 9,4 14,4 18,4 -14,3 -9,0 -3,7 -19,7 -4,0 11,7 

% de computadores na área 
administrativa 

47,8 46,6 39,9 -12,8 7,9 28,6 -11,4 6,7 24,8 

% de escolas com internet 
rápida 

75,0 93,5 75,0 -27,2 0,0 27,2 -1,8 18,5 38,8 

Nº médio de funcionários 42,2 41,5 40,1 -8,7 2,1 12,9 -8,2 1,4 11,0 

          

Média de idade 11,1 10,8 10,7 -1,0 0,4 1,7 -2,3 0,1 2,5 

% de meninos 52,4 54,8 49,7 -8,4 2,7 13,8 -1,0 5,0 11,0 

% que tem carro em casa 23,4 28,5 25,5 -10,6 -2,1 6,3 -3,1 3,0 9,1 

% que tem computador 17,1 21,1 19,8 -11,8 -2,7 6,5 -3,5 1,3 6,0 

% que mora com a mãe 84,8 89,1 86,6 -5,2 -1,8 1,5 -1,5 2,5 6,4 

% que mora com o pai 60,2 67,2 62,8 -6,6 -2,6 1,5 -1,9 4,4 10,7 

% que tem doméstica/diarista 
em casa 

9,7 10,5 12,5 -4,7 -2,8 -1,0 -2,6 -2,0 -1,4 

% que cuja mãe estudou só 
até o ens. fund. 

31,7 33,0 35,0 -5,3 -3,3 -1,3 -2,5 -2,0 -1,6 

% que já reprovou alguma 
vez 

10,8 9,1 9,5 -2,4 1,3 5,1 -0,7 -0,4 -0,1 

% que já abandonou a 
escola no passado 

1,2 1,2 1,7 -1,4 -0,5 0,3 -0,7 -0,6 -0,4 

          

Média normalizada em 
português* 

-0,931 -0,946 -0,861 -0,360 -0,070 0,220 -0,392 -0,085 0,222 

Média normalizada em 
matemática* 

-0,761 -0,659 -0,706 -0,270 -0,055 0,160 -0,202 0,047 0,296 

*Computa-se a nota do aluno subtraída da média nacional na matéria e no ano de ensino, 

dividindo-se isto pelo desvio padrão nacional. 

BR, VZ e TO indicam as escolas selecionadas nas amostras de todo o Brasil, dos estados 

vizinhos e do Tocantins, respectivamente. IC indica o intervalo de confiança da diferença de 

médias. 
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Tabela 14 – Resultados estimados para regressões de diferenças em 

diferenças 2009×2013 das notas da Prova Brasil, na escala SAEB, dos alunos 

de 5º ano, por matéria e amostra pareada 

Covariada 
(1) 

Português 
BR 

(2) 
Português 

VZ 

(3) 
Matemática 

BR 

(4) 
Matemática 

VZ 

Produto das dummies de tempo e 
tratamento 

8,543 -4,547 4,250 -1,776 

(8,427) (7,922) (9,001) (7,227) 

Dummy de tratamento 
-38,727* -29,551** 10,742 -51,872*** 

(21,402) (13,798) (24,207) (12,422) 

Dummy de tempo 
0,298 12,812*** 5,313 5,891 

(12,652) (4,501) (12,403) (4,254) 

Dummy para meninos 
-5,495** -6,667*** 4,4247* 5,261** 

(2,171) (1,681) (2,182) (1,984) 

Anos de idade do aluno 
-5,841*** -6,741*** -7,215*** -6,609*** 

(0,724) (0,680) (1,099) (1,151) 

Dummy se tem carro em casa 
-0,956 1,354 2,667 0,661 

(2,804) (2,248) (2,786) (1,867) 

Dummy se tem mais de um carro 
0,740 -0,396 -2,425 3,059 

(4,422) (4,124) (5,158) (3,171) 

Dummy se tem computador 
8,762*** 8,335*** 5,979** 8,843*** 

(2,267) (2,405) (2,709) (2,229) 

Dummy se mora com a mãe 
-2,065 -0,852 0,237 -2,618 

(2,198) (2,419) (2,939) (3,538) 

Dummy se mora com o pai 
-1,570 -1,559 -2,079 -0,707 

(2,117) (2,033) (2,730) (2,560) 

Dummy se há doméstica em casa 
-8,214* -5,561 -4,897 -1,395 

(4,584) (3,465) (5,187) (3,391) 

Dummy para pouca educação da mãe 
-4,291 -6,892*** -2,378 -9,144*** 

(3,162) (2,356) (2,789) (2,276) 

Dummy se já reprovou 
-5,410 -14,030*** -3,462 -7,550 

(5,322) (3,553) (4,539) (4,497) 

Dummy se já abandonou 
-15,043 -7,658 -13,116 -13,974* 

(9,675) (7,363) (10,099) (7,525) 

Dummy para escola urbana 
-16,768 -3,679 4,784 -12,675* 

(26,841) (8,686) (27,138) (7,085) 

Dummy para escola estadual 
2,980 15,171* -60,411*** 28,935*** 

(20,059) (7,899) (19,749) (8,248) 

Dummy para lab. de ciências 
23,117 29,469 33,538** 18,852 

(14,309) (30,801) (14,712) (22,329) 

Dummy se há quadra de esportes 
-1,732 0,352 -1,090 1,110 

(7,508) (6,853) (6,852) (6,716) 

Dummy se há parquinho 
-7,769 -11,872** -9,629 -18,996*** 

(8,482) (5,312) (8,314) (5,098) 



60 

 

 

Tabela 14: continuação 

 

Covariada 
(1) 

Português 
BR 

(2) 
Português 

VZ 

(3) 
Matemática 

BR 

(4) 
Matemática 

VZ 

Nº de salas de aula da escola 
0,067 -0,283 -0,149 1,370 

(0,799) (1,771) (0,830) (1,420) 

% de uso das salas 
0,344 -0,158 -0,392 -0,134 

(0,435) (0,117) (0,461) (0,104) 

Nº computadores da escola 
0,806 0,008 -0,150 0,026 

(0,971) (0,104) (0,990) (0,064) 

% de computadores na adm. da escola 
0,067 -0,098 -0,044 -0,151** 

(0,116) (0,083) (0,151) (0,072) 

Dummy se há internet rápida 
-6,602 -8,885 -3,221 -3,453 

(10,538) (7,058) (10,715) (7,232) 

Nº de funcionários da escola 
-0,501 -0,106 0,999 -0,176 

(0,764) (0,310) (0,780) (0,280) 

Constante 
259,403*** 298,821*** 304,708*** 300,274*** 

(23,072) (15,894) (23,891) (20,773) 

(Efeitos fixos das escolas omitidos)     

Observações 1.327 2.125 1.327 2.125 

R2 0,190 0,225 0,220 0,244 

Desvio-padrão clusterizado por escola em parênteses;   *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1. 
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Tabela 15 – Resultados estimados para regressões de diferenças em 

diferenças 2009×2013 das notas da Prova Brasil, na escala SAEB, dos alunos 

de 9º ano, por matéria e amostra pareada 

Covariada 
(1) 

Português 
BR 

(2) 
Português 

VZ 

(3) 
Matemática 

BR 

(4) 
Matemática 

VZ 

Produto das dummies de tempo e 
tratamento 

10,841 6,462 12,980 8,586 

(6,707) (6,027) (7,808) (8,502) 

Dummy de tratamento 
6,144 -7,577 -2,420 -2,253 

(12,966) (13,356) (12,239) (16,762) 

Dummy de tempo 
-2,993 -1,847 -5,662 5,189 

(5,464) (6,102) (4,216) (8,189) 

Dummy para meninos 
-11,279*** -12,260*** 11,391*** 7,508** 

(2,142) (2,659) (1,969) (2,772) 

Anos de idade do aluno 
-7,505*** -6,745*** -7,545*** -9,985*** 

(0,920) (1,173) (0,720) (0,910) 

Dummy se tem carro em casa 
2,782 2,416 4,359** 3,792 

(2,380) (1,979) (1,992) (2,559) 

Dummy se tem mais de um carro 
-3,364 -1,603 -1,687 -1,892 

(5,454) (4,927) (4,567) (3,602) 

Dummy se tem computador 
8,277*** 9,832*** 7,999** 7,709*** 

(2,430) (1,992) (3,011) (2,483) 

Dummy se mora com a mãe 
0,792 -2,176 2,628 0,863 

(1,853) (2,894) (2,415) (3,101) 

Dummy se mora com o pai 
-4,423** -2,163 -4,400** -2,704 

(2,000) (2,220) (1,900) (1,754) 

Dummy se há doméstica em casa 
-5,575** -7,013*** -3,394 -4,348 

(2,339) (2,184) (3,278) (3,275) 

Dummy para pouca educação da 
mãe 

-4,092* -5,573*** -1,678 -2,328 

(2,291) (1,460) (2,098) (2,153) 

Dummy se já reprovou 
-0,514 -3,239 0,655 -6,927** 

(2,828) (3,540) (2,363) (2,821) 

Dummy se já abandonou 
27,322*** 12,767 28,626*** 20,944** 

(7,768) (11,290) (7,223) (9,774) 

Dummy para escola urbana 
14,527* 27,133** 11,313 39,679*** 

(7,891) (9,794) (7,223) (8,840) 

Dummy para escola estadual 
-28,293* -8,817 -36,967** -16,094 

(14,510) (22,956) (16,277) (30,390) 

Dummy para lab. de ciências 
-1,371 -41,941*** 1,965 -42,527*** 

(6,889) (8,264) (6,506) (11,006) 

Dummy se há quadra de esportes 
-29,438** 6,509 -20,615 23,602 

(13,526) (13,396) (13,459) (17,259) 

Dummy se há parquinho 
-5,076 -0,526 -8,367 7,283 

(10,194) (8,319) (14,364) (10,688) 
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Tabela 15: continuação 

 

Covariada 
(1) 

Português 
BR 

(2) 
Português 

VZ 

(3) 
Matemática 

BR 

(4) 
Matemática 

VZ 

Nº de salas de aula da escola 
0,861 -1,085 0,155 -5,961* 

(0,751) (2,412) (0,603) (3,016) 

% de uso das salas 
0,166 -0,009 0,051 -0,698* 

(0,107) (0,312) (0,100) (0,380) 

Nº computadores da escola 
-0,223 -0,391 -0,006 -0,274 

(0,310) (0,430) (0,258) (0,643) 

% de computadores na adm. da 
escola 

-0,064 0,008 -0,076 -0,146 

(0,100) (0,203) (0,086) (0,253) 

Dummy se há internet rápida 
-1,212 -3,301 1,292 -13,645 

(5,409) (6,285) (5,103) (8,165) 

Nº de funcionários da escola 
-0,473* 0,531 -0,382* 0,790 

(0,250) (0,462) (0,207) (0,539) 

Constante 
392,955*** 328,482*** 393,693*** 403,964*** 

(44,788) (61,028) (38,371) (71,054) 

(Efeitos fixos das escolas omitidos)     

Observações 2.633 2.082 2.633 2.082 

R2 0,186 0,145 0,170 0,153 

Desvio-padrão clusterizado por escola em parênteses;   *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1. 
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Tabela 16 – Resultados estimados para regressões de diferenças em 

diferenças 2009×2013 quanto ao gosto pelos estudos dos alunos de 9º ano, 

por matéria e amostra pareada – 1 se gosta, 0 caso contrário 

Covariada 
(1) 

Português 
BR 

(2) 
Português 

VZ 

(3) 
Matemática 

BR 

(4) 
Matemática 

VZ 

Produto das dummies de tempo e 
tratamento 

-0,071 -0,040 0,160** 0,141** 

(0,081) (0,043) (0,072) (0,066) 

Dummy de tratamento 
0,488*** 0,105** -0,093 -0,076 

(0,163) (0,050) (0,106) (0,116) 

Dummy de tempo 
0,018 0,039** -0,015 -0,027 

(0,041) (0,016) (0,042) (0,039) 

Dummy para meninos 
-0,074*** -0,108*** 0,095*** 0,053** 

(0,022) (0,015) (0,021) (0,021) 

Anos de idade do aluno 
0,016** 0,012 -0,026*** -0,015 

(0,007) (0,010) (0,008) (0,009) 

Dummy se tem carro em casa 
-0,009 -0,022 -0,014 0,016 

(0,024) (0,024) (0,029) (0,028) 

Dummy se tem mais de um carro 
-0,070 -0,054 -0,075 -0,073* 

(0,050) (0,050) (0,057) (0,037) 

Dummy se tem computador 
-0,005 -0,004 0,061*** 0,053** 

(0,016) (0,015) (0,022) (0,025) 

Dummy se mora com a mãe 
0,000 0,021 0,000 0,049 

(0,023) (0,025) (0,033) (0,039) 

Dummy se mora com o pai 
0,013 0,012 0,029 0,056* 

(0,017) (0,018) (0,019) (0,027) 

Dummy se há doméstica em casa 
0,002 0,044* -0,036 -0,042 

(0,031) (0,024) (0,022) (0,027) 

Dummy para pouca educação da 
mãe 

-0,024 0,014 -0,020 -0,008 

(0,018) (0,018) (0,021) (0,027) 

Dummy se já reprovou 
-0,079*** -0,060** -0,052 -0,102*** 

(0,023) (0,027) (0,034) (0,036) 

Dummy se já abandonou 
-0,154 -0,111 0,085 -0,089 

(0,091) (0,094) (0,075) (0,097) 

Dummy para escola urbana 
0,236*** 0,290*** -0,026 -0,007 

(0,046) (0,060) (0,082) (0,094) 

Dummy para escola estadual 
-0,305** -0,029 -0,205 0,057 

(0,133) (0,084) (0,153) (0,171) 

Dummy para lab. de ciências 
0,086 -0,228*** 0,085** -0,147 

(0,064) (0,050) (0,036) (0,108) 

Dummy se há quadra de esportes 
-0,040 0,213*** 0,129*** -0,313** 

(0,076) (0,057) (0,043) (0,126) 

Dummy se há parquinho 
0,049 -0,097* -0,056 -0,067 

(0,108) (0,052) (0,099) (0,097) 



64 

 

 

Tabela 16: continuação 

 

Covariada 
(1) 

Português 
BR 

(2) 
Português 

VZ 

(3) 
Matemática 

BR 

(4) 
Matemática 

VZ 

Nº de salas de aula da escola 
-0,006 0,007 -0,007 0,012 

(0,010) (0,012) (0,006) (0,022) 

% de uso das salas 
-0,000 0,002 -0,002 0,001 

(0,002) (0,002) (0,001) (0,003) 

Nº computadores da escola 
-0,008*** -0,002 0,007** 0,005 

(0,002) (0,002) (0,003) (0,005) 

% de computadores na adm. da 
escola 

-0,000 0,000 0,004*** 0,003 

(0,001) (0,001) (0,001) (0,002) 

Dummy se há internet rápida 
0,120*** -0,006 -0,090 -0,013 

(0,043) (0,048) (0,079) (0,081) 

Nº de funcionários da escola 
0,006* 0,002 -0,001 0,000 

(0,004) (0,001) (0,003) (0,003) 

Constante 
0,295 -0,066 1,295*** 0,721 

(0,438) (0,310) (0,344) (0,455) 

(Efeitos fixos das escolas omitidos)     

Observações 2.558 2.026 2.539 2.017 

R2 0,091 0,077 0,073 0,053 

Desvio-padrão clusterizado por escola em parênteses;   *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1. 
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Tabela 17 – Resultados estimados para regressões de diferenças em 

diferenças 2009×2013 das questões de trabalho dos alunos de 9º ano,  

por matéria e amostra pareada – 1 se trabalha, 1 se pretende trabalhar 

Covariada 
(1) 

Português 
BR 

(2) 
Português 

VZ 

(3) 
Matemática 

BR 

(4) 
Matemática 

VZ 

Produto das dummies de tempo e 
tratamento 

-0,085* -0,104*** 0,027 0,031 

(0,046) (0,036) (0,046) (0,070) 

Dummy de tratamento 
0,179** 0,264*** 0,256*** 0,224* 

(0,080) (0,050) (0,078) (0,125) 

Dummy de tempo 
0,023 0,054*** 0,054** -0,016 

(0,028) (0,018) (0,024) (0,062) 

Dummy para meninos 
0,131*** 0,129*** -0,020 -0,005 

(0,019) (0,021) (0,023) (0,024) 

Anos de idade do aluno 
0,040*** 0,049*** 0,025* 0,021 

(0,007) (0,009) (0,013) (0,013) 

Dummy se tem carro em casa 
0,024 0,018 0,014 0,000 

(0,015) (0,019) (0,022) (0,028) 

Dummy se tem mais de um carro 
0,023 -0,002 0,065 0,021 

(0,038) (0,035) (0,048) (0,040) 

Dummy se tem computador 
-0,018 -0,023 -0,042* -0,065* 

(0,014) (0,018) (0,023) (0,035) 

Dummy se mora com a mãe 
-0,012 0,019 -0,010 -0,026 

(0,022) (0,021) (0,028) (0,024) 

Dummy se mora com o pai 
-0,011 -0,021 -0,024 -0,078*** 

(0,018) (0,020) (0,023) (0,023) 

Dummy se há doméstica em casa 
0,059** 0,100*** 0,006 0,042 

(0,028) (0,027) (0,028) (0,041) 

Dummy para pouca educação da 
mãe 

0,039** 0,047** 0,033 0,002 

(0,018) (0,022) (0,026) (0,027) 

Dummy se já reprovou 
0,017 0,007 0,106** 0,090* 

(0,036) (0,039) (0,044) (0,046) 

Dummy se já abandonou 
0,046 -0,023 0,195* 0,203** 

(0,097) (0,106) (0,106) (0,087) 

Dummy para escola urbana 
0,061 -0,118** 0,231*** 0,189* 

(0,048) (0,049) (0,043) (0,098) 

Dummy para escola estadual 
-0,089 -0,358*** -0,342*** -0,171 

(0,087) (0,088) (0,075) (0,197) 

Dummy para lab. de ciências 
0,013 -0,037 -0,004 0,280*** 

(0,056) (0,038) (0,049) (0,065) 

Dummy se há quadra de esportes 
0,060 0,276*** 0,012 0,080 

(0,087) (0,058) (0,045) (0,115) 

Dummy se há parquinho 
-0,046 -0,158*** 0,034 0,046 

(0,049) (0,038) (0,052) (0,056) 
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Tabela 17: continuação 

 

Covariada 
(1) 

Português 
BR 

(2) 
Português 

VZ 

(3) 
Matemática 

BR 

(4) 
Matemática 

VZ 

Nº de salas de aula da escola 
-0,009* -0,011 0,002 -0,001 

(0,005) (0,012) (0,003) (0,022) 

% de uso das salas 
0,000 0,001 0,001 0,001 

(0,001) (0,002) (0,001) (0,003) 

Nº computadores da escola 
-0,000 -0,003* 0,001 -0,002 

(0,002) (0,001) (0,001) (0,004) 

% de computadores na adm. da 
escola 

0,000 -0,001* -0,001* -0,004* 

(0,001) (0,001) (0,001) (0,002) 

Dummy se há internet rápida 
0,014 0,167*** -0,087*** -0,053 

(0,035) (0,039) (0,026) (0,072) 

Nº de funcionários da escola 
0,002 -0,002* 0,001 -0,003 

(0,001) (0,001) (0,002) (0,004) 

Constante 
-0,605** -0,516 -0,042 0,270 

(0,258) (0,329) (0,358) (0,627) 

(Efeitos fixos das escolas omitidos)     

Observações 2.622 2.068 2.220 1.796 

R2 0,112 0,089 0,090 0,100 

Desvio-padrão clusterizado por escola em parênteses;   *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1. 
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8. Anexo de figuras 

Figura 15 – Densidade kernel dos resultados do SALTO em 2013 por disciplina 

 

ETI e NTI indicam participação e não participação na política, respectivamente. 
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Figura 16 – Densidade kernel das notas da Prova Brasil no 5º ano de ensino  

da rede estadual do Tocantins 

 

ETI e NTI indicam participação e não participação na política, respectivamente. 
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Figura 17 – Densidade kernel das notas da Prova Brasil no 9º ano de ensino da 

rede estadual do Tocantins  

 

ETI e NTI indicam participação e não participação na política, respectivamente. 
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Figura 18 – Densidade kernel do escore de propensão das escolas pareadas, 

segundo as amostras 

 

 

9. Anexo de análise dos dados primários 

Neste anexo apresenta-se um exercício econométrico com a base de dados 

primária. O propósito é registrar que, ao computar esperanças condicionadas sobre 

outros indicadores de resultado que não foram reportados no corpo do texto, não se 
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verificaram outros indícios de resultados positivos da política. De uma forma geral, 

são analisadas estimativas para os parâmetros da seguinte função linear: 

 

Yist = Aist α + Est β + Tst δ + εist      (1) 

 

Onde: Yist é um indicador de impacto da política sobre o aluno i, que estuda na 

escola s no ano t; Aist é um vetor (linha) de características do aluno; Est é um vetor 

(linha) de características da escola; Tst é um vetor (linha) que indica se a escola 

possui ou não ETI e suas características de “dose”; as letras gregas são vetores 

(coluna) a serem estimados; e, εist é o termo de erro. 

Em relação especificamente ao vetor Tst, neste exercício se usará duas 

especificações. Sendo a primeira dada por um escalar da seguinte forma: 

 

Tst   =   1 (se a escola s possui ETI no ano t)     (2) 

Tst   =   0 (no caso contrário) 

 

E a segunda especificação levará em conta uma mudança de intensidade, dado que 

houve um incremento substancial no número de escolas com ETI depois de 2010. 

Assim, o exercício é considerar que existem escolas com ETI, mas também há 

escolas com “ETI a mais tempo”, usando a seguinte definição: 

 

Tst = [1; 1] (se a escola s possui ETI no ano t e desde antes de 2010)     (3) 

Tst = [1; 0] (se a escola s possui ETI no ano t) 

Tst = [0; 0] (nos outros casos) 

 

Existem algumas razões para se acreditar que E(Tst εist) * 0, o que incorreria em 

vieses ao se estimar (1) com técnicas-padrão de regressão linear – por exemplo, 

OLS. 
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Essa desigualdade poderia ocorrer se a comunidade conseguir influenciar 

politicamente a implementação da ETI. Então, a ETI é implementada em 

comunidades onde os pais dão mais atenção para a educação dos filhos.  

Como essa atenção não pode ser observada, ela pode ser uma fonte de viés  

para a aferição do impacto. 

Noutra perspectiva, poderia ocorrer que as escolas com ETI, com melhor 

infraestrutura, motivassem a didática dos professores. Por esse prisma, a motivação 

dos docentes também é um componente não observado, que poderia estar 

relacionado com a indicação de tratamento. 

Mais uma perspectiva pode ser imaginada nos seguintes termos: observou-se que 

os alunos em ETI, em média, são mais carentes; se alunos mais carentes possuem 

deficiências que diminuem o rendimento escolar, e essas características são 

incorporadas por εist, então, pode existir um viés na estimativa dos parâmetros de 

(1) por não se observar importantes características familiares dos alunos. 

Uma forma de mitigar o potencial viés na estimativa de (1) é estimando a equação 

em uma subamostra de escolas – que sejam “parecidas” em suas características 

observáveis. Nesse sentido, a Tabela 18, abaixo, apresenta estimativas de um 

escore de propensão P(Tst | Eist ), usando algumas informações das escolas 

presentes na base em 2013 – onde T é definido por (2). 

Os resultados são referentes a um modelo Probit, onde as variáveis explicativas são 

dummies indicando a existência de vestiário, ensino de jovens e adultos ocorrendo 

na escola, existência de área verde no pátio e se a escola possui a modalidade de 

ensino médio, além do número de salas de aula no prédio. A coluna (1) apresenta os 

resultados para todas as escolas, e a coluna (2) os resultados restritos ao “suporte 

comum”. Sob o suporte comum encontram-se 14 escolas com ETI (somando 

aproximadamente 560 alunos, cerca de metade no 5º ano) e 40 sem ETI (somando 

aproximadamente 3.300 alunos, cerca de metade no 5º ano). 
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Tabela 18 – Estimativas para o escore de propensão 

 
(1) 

Todas as Obs. 
(2) 

Suporte Comum 

Dummy vestiário 
1,300*** 0,267 

(0,389) (2,597) 

Dummy EJA 
-1,115** -0,043 

(0,542) (2,188) 

Dummy área verde 
1,362** 0,052 

(0,643) (2,421) 

Dummy ens. méd. 
-1,449*** -0,716 

(0,424) (2,152) 

Nº de salas 
0,111*** 0,130 

(0,037) (0,128) 

Constante 
-3,214*** -2,558 

(0,526) (3,448) 

Observações 346 54 

Pseudo R2 346 54 

Desvio-padrão clusterizado por escola em parênteses;   *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1. 

 

Abaixo, a figura apresenta a densidade kernel do escore de propensão estimado 

sobre todo o suporte e restrito ao suporte comum que contém o subconjunto das 54 

escolas pareadas. 

 

Figura 19 – Densidade de P(T|X) 
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O passo seguinte é apresentar estimativas de OLS da equação (1) sobre toda a 

base de dados e sobre apenas as 54 escolas pareadas – comparando os resultados. 

Para tanto, as seguintes observações são necessárias: 

 

1. Y será definido em termos de logaritmo natural das notas (regulares e do 

SALTO) de português, matemática e ciências e pelo logaritmo natural das do 

número de “faltas+1” – essa transformação tem o objetivo de transformar a 

interpretação de todas as estimativas dos parâmetros em “semielasticidades”, 

para que possam ser comparadas na mesma unidade de medida. 

2. Como trata-se de um exercício exploratório, utilizou-se a mesma amostra das 

54 escolas “pareadas” para o ano de 2012 – sem restimar o modelo do 

escore de propensão. 

3. Em todas as regressões, define-se T = 1 se a escola possui ETI no ano de 

referência – em conformidade com (2). 

4. Além da variável T assim definida, também acrescenta-se nas regressões a 

variável T 2 = 1 se a escola possui ETI desde antes do ano de 2010. A ideia é 

procurar capturar um efeito “dose” – em conformidade com (3). 

O quadro resumo dos sinais encontrados para δ é apresentado abaixo.  

Os resultados do exercício em sua totalidade são encontrados nos Anexos. 
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Tabela 19 – Quadro-resumo das regressões para a equação (1) – “+” indica 

sinal positivo e significante para δ; “-” indica sinal negativo e significante para 

δ; e “0” indica que não houve significância estatística 

     Todas as observações Suporte Comum 

     5º ano 9º ano 5º ano 9º ano 

     2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 

Nota Boletim 

Port. 
T + + 0 + 0 0 0 + 

T1 T2 + + 0 + 0 0 0 0 

Mat. 
T + + 0 + 0 - 0 + 

T1 T2 + + 0 + 0 - 0 + 

Ciências 
T 0 0 0 0 - 0 0 0 

T1 T2 0 0 0 0 0 0 0 + 

Faltas 

Port. 
T + + - + + + + + 

T1 T2 + + - + + + 0 + 

Mat. 
T + + 0 + + + 0 + 

T1 T2 + + + + + + + 0 

Ciências 
T + + + + + + + + 

T1 T2 + + + + + + + + 

Nota SALTO 

Port. 
T - - + - - - 0 0 

T1 T2 - - 0 - 0 - 0 0 

Mat. 
T 0 - 0 - - - - - 

T1 T2 0 0 0 - - - - 0 

Ciências 
T X - X - X - X 0 

T1 T2 X - X - X - X 0 

 

No primeiro bloco vertical do quadro estão os resultados quando a variável de 

impacto são as notas regulares dos boletins escolares – nas três disciplinas 

analisadas, em conformidade com as especificações (2) e (3). Em linhas gerais, 

tanto para o 5º quanto para o 9º ano de ensino, há alguns indicativos de impacto 

positivo da política quando se usa todas as informações da base de dados. Mas 

esses indicativos desaparecem (e até mesmo mudam de sinal) quando se compara 

a amostra do suporte comum. 

No segundo bloco vertical do quadro estão os resultados quando a variável de 

impacto são as faltas registradas nos boletins escolares. Em linhas gerais, tanto 

para o 5º quanto para o 9º ano de ensino, independentemente de se usar toda a 

amostra ou a restrita ao suporte comum, há indicativos que os alunos que estudam 

em tempo integral, na média, faltam mais. Mas isso também pode ser decorrente de 

um problema de registro de frequência no SGE por parte das turmas de ETI. 
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No terceiro bloco vertical do quadro estão os resultados quando a variável de 

impacto são os resultados no SALTO – nas três disciplinas analisadas, em 

conformidade com as especificações (2) e (3). Em linhas gerais, não há indicativos 

de que a política tenha melhorado a proficiência dos alunos 

10. Regressões do exercício econométrico usando a base 

de dados primária 

Tabela 20 – Yist é o logaritmo das notas de português registradas nos boletins 

escolares 

Covariada 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Todas as obs. Obs. do suporte 

5º 2012 5º 2013 9º 2012 9º 2013 5º 2012 5º 2013 9º 2012 9º 2013 

T 
0,010** 0,018*** 0,007 0,015*** -0,013* -0,011 -0,003 0,021** 

(0,004) (0,004) (0,005) (0,005) (0,007) (0,008) (0,010) (0,008) 

Idade 
-0,046*** -0,045*** -0,049*** -0,053*** -0,050*** -0,052*** -0,045*** -0,048*** 

(0,002) (0,002) (0,002) (0,002) (0,005) (0,006) (0,005) (0,006) 

Menino 
-0,040*** -0,039*** -0,035*** -0,039*** -0,040*** -0,036*** -0,027*** -0,045*** 

(0,003) (0,003) (0,003) (0,003) (0,005) (0,006) (0,006) (0,006) 

Dummy 
vestiário 

0,005* 0,001 -0,002 0,003 -0,036 -0,038** 0,033 -0,069*** 

(0,003) (0,003) (0,003) (0,003) (0,025) (0,019) (0,024) (0,025) 

Dummy EJA 
-0,010*** -0,013*** -0,005* 0,007** -0,003  -0,013 0,100*** 

(0,003) (0,003) (0,003) (0,003) (0,025)  (0,025) (0,023) 

Nº de salas 
-0,000 -0,001*** -0,001** -0,000 -0,001 -0,000 -0,004** -0,007*** 

(0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,001) (0,001) (0,002) (0,001) 

Dummy área 
verde 

-0,010** -0,037*** -0,049*** 0,005 -0,034 -0,044** -0,035 -0,096*** 

(0,005) (0,006) (0,006) (0,005) (0,023) (0,018) (0,025) (0,023) 

Dummy ens. 
méd. 

-0,007** 0,004 -0,003 -0,007***  0,008 0,057** 0,152*** 

(0,003) (0,003) (0,003) (0,003)  (0,041) (0,024) (0,021) 

Dummy 
urbano 

0,025*** 0,002 -0,026*** -0,015***   -0,002 0,021 

(0,009) (0,007) (0,005) (0,006)   (0,022) (0,019) 

Constante 
2,544*** 2,563*** 2,775*** 2,811*** 2,662*** 2,669*** 2,695*** 2,856*** 

(0,027) (0,026) (0,026) (0,030) (0,061) (0,067) (0,079) (0,099) 

         

Observações 9.225 9.386 15.431 14.679 1.992 2.055 1.916 1.835 

R2 0,083 0,085 0,083 0,082 0,107 0,082 0,108 0,123 

Desvio-padrão robusto entre parênteses;   *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1 
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Tabela 21 – Yist é o logaritmo das notas de português registradas nos boletins 

escolares 

Covariada 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Todas as obs. Obs. do suporte 

5º 2012 5º 2013 9º 2012 9º 2013 5º 2012 5º 2013 9º 2012 9º 2013 

T 
0,023*** 0,033*** 0,008 0,015*** -0,020** -0,016 -0,017 0,015 

(0,006) (0,005) (0,007) (0,005) (0,009) (0,012) (0,011) (0,010) 

T2 
-0,027*** -0,034*** -0,005 -0,001 0,020 0,009 0,067*** 0,034* 

(0,008) (0,007) (0,010) (0,010) (0,014) (0,015) (0,021) (0,018) 

Idade 
-0,046*** -0,045*** -0,049*** -0,053*** -0,050*** -0,052*** -0,044*** -0,048*** 

(0,002) (0,002) (0,002) (0,002) (0,005) (0,006) (0,005) (0,006) 

Menino 
-0,040*** -0,039*** -0,035*** -0,039*** -0,040*** -0,036*** -0,027*** -0,045*** 

(0,003) (0,003) (0,003) (0,003) (0,005) (0,006) (0,006) (0,006) 

Dummy 
vestiário 

0,005* 0,002 -0,002 0,003 -0,035 -0,038* 0,046* -0,063** 

(0,003) (0,003) (0,003) (0,003) (0,025) (0,019) (0,025) (0,025) 

Dummy EJA 
-0,011*** -0,014*** -0,005* 0,007** -0,003  -0,007 0,103*** 

(0,003) (0,003) (0,003) (0,003) (0,025)  (0,025) (0,023) 

Nº de salas 
0,000 -0,001*** -0,000* -0,000 -0,000 -0,000 -0,004** -0,007*** 

(0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,001) (0,001) (0,002) (0,001) 

Dummy  
área verde 

-0,008* -0,035*** -0,048*** 0,005 -0,034 -0,044** -0,036 -0,096*** 

(0,005) (0,006) (0,006) (0,005) (0,023) (0,018) (0,025) (0,023) 

Dummy  
ens. méd. 

-0,008*** 0,002 -0,003 -0,007***  0,008 0,056** 0,152*** 

(0,003) (0,003) (0,003) (0,003)  (0,042) (0,024) (0,021) 

Dummy 
urbano 

0,026*** 0,003 -0,026*** -0,015**   0,016 0,030 

(0,009) (0,007) (0,005) (0,006)   (0,023) (0,019) 

Constante 
2,540*** 2,555*** 2,775*** 2,811*** 2,660*** 2,669*** 2,659*** 2,835*** 

(0,027) (0,026) (0,026) (0,030) (0,061) (0,067) (0,078) (0,101) 

         

Observações 9.225 9.386 15.431 14.679 1.992 2.055 1.916 1.835 

R2 0,084 0,087 0,083 0,082 0,108 0,082 0,112 0,124 

Desvio-padrão robusto entre parênteses;   *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1 
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Tabela 22 – Yist é o logaritmo das notas de matemática registradas nos boletins 

escolares 

Covariada 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Todas as obs. Obs. do suporte 

5º 2012 5º 2013 9º 2012 9º 2013 5º 2012 5º 2013 9º 2012 9º 2013 

T 
0,018*** 0,018*** 0,008 0,038*** -0,007 -0,023*** 0,008 0,059*** 

(0,004) (0,004) (0,006) (0,005) (0,007) (0,008) (0,011) (0,010) 

Idade 
-0,043*** -0,046*** -0,053*** -0,060*** -0,048*** -0,049*** -0,051*** -0,064*** 

(0,002) (0,003) (0,002) (0,002) (0,005) (0,006) (0,005) (0,007) 

Menino 
-0,019*** -0,019*** -0,011*** -0,014*** -0,023*** -0,011* -0,009 -0,019** 

(0,003) (0,003) (0,003) (0,003) (0,005) (0,006) (0,007) (0,008) 

Dummy 
vestiário 

0,005* -0,002 0,004 0,001 -0,033 -0,025 -0,018 -0,135*** 

(0,003) (0,003) (0,003) (0,003) (0,023) (0,022) (0,027) (0,031) 

Dummy EJA 
-0,002 -0,010*** -0,009*** -0,001 -0,000  0,029 0,195*** 

(0,003) (0,003) (0,003) (0,003) (0,023)  (0,026) (0,025) 

Nº de salas 
-0,001*** -0,002*** -0,001*** -0,001*** -0,000 -0,001 -0,008*** -0,014*** 

(0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,001) (0,001) (0,002) (0,002) 

Dummy área 
verde 

-0,018*** -0,035*** -0,029*** -0,008 -0,030 -0,041** -0,049* -0,159*** 

(0,005) (0,006) (0,006) (0,006) (0,021) (0,021) (0,028) (0,030) 

Dummy ens. 
méd. 

-0,001 0,002 0,001 0,006**  -0,006 0,090*** 0,215*** 

(0,003) (0,003) (0,003) (0,003)  (0,042) (0,027) (0,028) 

Dummy 
urbano 

0,027*** 0,008 -0,006 -0,011   0,070** 0,037 

(0,008) (0,007) (0,006) (0,007)   (0,032) (0,022) 

Constante 
2,504*** 2,562*** 2,784*** 2,890*** 2,620*** 2,613*** 2,779*** 3,165*** 

(0,026) (0,028) (0,027) (0,033) (0,058) (0,069) (0,091) (0,127) 

         

Observações 9.225 9.386 15.433 14.679 1.992 2.055 1.916 1.835 

R2 0,053 0,059 0,065 0,071 0,068 0,052 0,084 0,118 

Desvio-padrão robusto entre parênteses;   *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1 
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Tabela 23 – Yist é o logaritmo das notas de matemática registradas nos boletins 

escolares 

Covariada 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Todas as obs. Obs. do suporte 

5º 2012 5º 2013 9º 2012 9º 2013 5º 2012 5º 2013 9º 2012 9º 2013 

T 
0,025*** 0,028*** 0,014** 0,046*** -0,012 -0,035*** 0,000 0,049*** 

(0,006) (0,005) (0,007) (0,006) (0,009) (0,012) (0,012) (0,011) 

T2 
-0,015* -0,024*** -0,019 -0,035*** 0,012 0,024 0,039 0,048** 

(0,008) (0,008) (0,011) (0,011) (0,014) (0,016) (0,028) (0,022) 

Idade 
-0,043*** -0,046*** -0,053*** -0,060*** -0,048*** -0,049*** -0,051*** -0,064*** 

(0,002) (0,003) (0,002) (0,002) (0,005) (0,006) (0,005) (0,007) 

Menino 
-0,019*** -0,019*** -0,011*** -0,014*** -0,023*** -0,011* -0,009 -0,019** 

(0,003) (0,003) (0,003) (0,003) (0,005) (0,006) (0,007) (0,008) 

Dummy 
vestiário 

0,005* -0,001 0,004 0,001 -0,031 -0,022 -0,011 -0,125*** 

(0,003) (0,003) (0,003) (0,003) (0,023) (0,022) (0,028) (0,032) 

Dummy EJA 
-0,003 -0,011*** -0,010*** -0,001 -0,000  0,032 0,199*** 

(0,003) (0,003) (0,003) (0,003) (0,023)  (0,026) (0,025) 

Nº de salas 
-0,001*** -0,002*** -0,001** -0,001** -0,000 -0,001 -0,008*** -0,014*** 

(0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,001) (0,001) (0,002) (0,002) 

Dummy área 
verde 

-0,017*** -0,033*** -0,027*** -0,004 -0,030 -0,041** -0,049* -0,159*** 

(0,005) (0,006) (0,006) (0,006) (0,021) (0,021) (0,028) (0,030) 

Dummy  
ens. méd. 

-0,002 0,001 0,001 0,005  -0,006 0,090*** 0,214*** 

(0,003) (0,003) (0,003) (0,003)  (0,042) (0,027) (0,028) 

Dummy 
urbano 

0,027*** 0,009 -0,007 -0,013*   0,081*** 0,050** 

(0,008) (0,007) (0,006) (0,007)   (0,030) (0,022) 

Constante 
2,501*** 2,556*** 2,785*** 2,891*** 2,619*** 2,613*** 2,758*** 3,134*** 

(0,026) (0,028) (0,027) (0,033) (0,059) (0,069) (0,090) (0,130) 

         

Observações 9.225 9.386 15.433 14.679 1.992 2.055 1.916 1.835 

R2 0,053 0,060 0,065 0,071 0,068 0,053 0,085 0,119 

Desvio-padrão robusto entre parênteses;   *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1 
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Tabela 24 – Yist é o logaritmo das notas de ciências registradas nos boletins 

escolares 

Covariada 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Todas as obs. Obs. do suporte 

5º 2012 5º 2013 9º 2012 9º 2013 5º 2012 5º 2013 9º 2012 9º 2013 

T 
0,006 0,010** 0,003 0,010* -0,021*** -0,011 -0,014 0,005 

(0,004) (0,004) (0,005) (0,005) (0,007) (0,008) (0,010) (0,008) 

Idade 
-0,039*** -0,042*** -0,046*** -0,052*** -0,042*** -0,046*** -0,035*** -0,044*** 

(0,002) (0,002) (0,002) (0,002) (0,004) (0,006) (0,004) (0,004) 

Menino 
-0,033*** -0,032*** -0,023*** -0,025*** -0,034*** -0,027*** -0,023*** -0,028*** 

(0,002) (0,002) (0,003) (0,003) (0,005) (0,005) (0,006) (0,006) 

Dummy 
vestiário 

0,004 -0,004 0,003 0,009*** -0,046** -0,003 -0,056** -0,044* 

(0,002) (0,003) (0,003) (0,003) (0,021) (0,018) (0,023) (0,023) 

Dummy EJA 
-0,007*** -0,007** -0,002 0,004 0,009  0,090*** 0,090*** 

(0,003) (0,003) (0,003) (0,003) (0,021)  (0,019) (0,020) 

Nº de salas 
-0,000* -0,001*** -0,001*** -0,001** -0,001 -0,000 -0,007*** -0,004*** 

(0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,001) (0,001) (0,002) (0,001) 

Dummy  
área verde 

-0,015*** -0,024*** -0,011** 0,009* -0,049*** 0,005 -0,045** -0,064*** 

(0,005) (0,005) (0,005) (0,005) (0,019) (0,016) (0,023) (0,023) 

Dummy  
ens. méd. 

-0,005 -0,005* -0,002 -0,010***  -0,038 0,089*** 0,109*** 

(0,003) (0,003) (0,003) (0,003)  (0,037) (0,022) (0,019) 

Dummy 
urbano 

0,031*** 0,001 -0,022*** -0,025***   0,015 -0,020 

(0,007) (0,007) (0,005) (0,006)   (0,022) (0,020) 

Constante 
2,504*** 2,556*** 2,745*** 2,821*** 2,634*** 2,591*** 2,660*** 2,791*** 

(0,023) (0,025) (0,025) (0,030) (0,053) (0,063) (0,073) (0,077) 

         

Observações 9.224 9.386 15.433 14.678 1.992 2.055 1.916 1.835 

R2 0,072 0,068 0,067 0,073 0,090 0,060 0,076 0,105 

Desvio-padrão robusto entre parênteses;   *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1 
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Tabela 25 – Yist é o logaritmo das notas de ciências registradas nos boletins 

escolares 

Covariada 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Todas as obs. Obs. do suporte 

5º 2012 5º 2013 9º 2012 9º 2013 5º 2012 5º 2013 9º 2012 9º 2013 

T 
0,018*** 0,027*** 0,009 0,019*** -0,020** -0,010 -0,015 -0,002 

(0,005) (0,004) (0,006) (0,005) (0,009) (0,010) (0,012) (0,009) 

T2 
-0,025*** -0,039*** -0,017 -0,039*** -0,002 -0,002 0,005 0,037** 

(0,008) (0,007) (0,011) (0,010) (0,013) (0,014) (0,024) (0,017) 

Idade 
-0,039*** -0,041*** -0,046*** -0,052*** -0,042*** -0,046*** -0,035*** -0,043*** 

(0,002) (0,002) (0,002) (0,002) (0,004) (0,006) (0,004) (0,004) 

Menino 
-0,033*** -0,032*** -0,023*** -0,025*** -0,034*** -0,027*** -0,023*** -0,029*** 

(0,002) (0,002) (0,003) (0,003) (0,005) (0,005) (0,006) (0,006) 

Dummy 
vestiário 

0,004* -0,003 0,003 0,009*** -0,046** -0,003 -0,055** -0,037 

(0,002) (0,003) (0,003) (0,003) (0,021) (0,018) (0,023) (0,023) 

Dummy EJA 
-0,008*** -0,008*** -0,002 0,004 0,009  0,091*** 0,093*** 

(0,003) (0,003) (0,003) (0,003) (0,021)  (0,020) (0,020) 

Nº de salas 
-0,000 -0,001** -0,001*** -0,001* -0,001 -0,000 -0,007*** -0,004*** 

(0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,001) (0,001) (0,002) (0,001) 

Dummy  
área verde 

-0,014*** -0,021*** -0,010* 0,014*** -0,049*** 0,005 -0,045** -0,065*** 

(0,005) (0,005) (0,005) (0,005) (0,019) (0,016) (0,023) (0,022) 

Dummy  
ens. méd. 

-0,006** -0,007** -0,002 -0,011***  -0,038 0,089*** 0,109*** 

(0,003) (0,003) (0,003) (0,003)  (0,037) (0,022) (0,019) 

Dummy 
urbano 

0,031*** 0,003 -0,023*** -0,027***   0,017 -0,010 

(0,007) (0,007) (0,005) (0,006)   (0,022) (0,020) 

Constante 
2,500*** 2,547*** 2,746*** 2,822*** 2,634*** 2,591*** 2,657*** 2,767*** 

(0,023) (0,025) (0,025) (0,030) (0,053) (0,063) (0,072) (0,077) 

         

Observações 9.224 9.386 15.433 14.678 1.992 2.055 1.916 1.835 

R2 0,073 0,071 0,067 0,074 0,090 0,060 0,076 0,106 

Desvio-padrão robusto entre parênteses;   *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1 
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Tabela 26 – Yist é o logaritmo das “faltas+1” de português registradas nos 

boletins escolares 

Covariada 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Todas as obs. Obs. do suporte 

5º 2012 5º 2013 9º 2012 9º 2013 5º 2012 5º 2013 9º 2012 9º 2013 

T 
0,348*** 0,615*** -0,063*** 0,050*** 0,377*** 0,800*** 0,074** 0,109*** 

(0,026) (0,023) (0,022) (0,019) (0,051) (0,045) (0,037) (0,037) 

Idade 
0,050*** 0,086*** 0,190*** 0,184*** 0,020 0,133*** 0,162*** 0,166*** 

(0,011) (0,012) (0,007) (0,007) (0,024) (0,027) (0,019) (0,019) 

Menino 
0,033*** 0,004 -0,030*** -0,012 0,034 0,078*** -0,033 -0,021 

(0,012) (0,013) (0,010) (0,010) (0,027) (0,027) (0,029) (0,027) 

Dummy 
vestiário 

0,069*** 0,055*** 0,020* 0,014 -0,359*** -0,217*** -0,870*** -0,525*** 

(0,013) (0,014) (0,011) (0,010) (0,049) (0,067) (0,106) (0,108) 

Dummy EJA 
0,058*** 0,109*** 0,121*** 0,105*** 0,174***  0,793*** 0,544*** 

(0,014) (0,017) (0,011) (0,010) (0,055)  (0,092) (0,088) 

Nº de salas 
0,001 -0,003*** 0,002 -0,005*** 0,049*** 0,005 -0,041*** -0,039*** 

(0,001) (0,001) (0,001) (0,001) (0,007) (0,006) (0,007) (0,006) 

Dummy  
área verde 

-0,024 0,161*** 0,083*** 0,036 -0,262*** -0,227*** -0,626*** -0,430*** 

(0,020) (0,026) (0,023) (0,022) (0,020) (0,054) (0,104) (0,107) 

Dummy  
ens. méd. 

-0,096*** 0,080*** -0,009 0,008  -0,008 0,815*** 0,647*** 

(0,014) (0,017) (0,011) (0,010)  (0,077) (0,101) (0,089) 

Dummy 
urbano 

-0,004 0,349*** 0,119*** 0,213***   0,406*** 0,750*** 

(0,037) (0,033) (0,029) (0,027)   (0,108) (0,102) 

Constante 
-0,297** -0,951*** -1,535*** -1,536*** 0,007 -0,947*** -0,210 -0,994*** 

(0,121) (0,135) (0,100) (0,103) (0,258) (0,302) (0,332) (0,349) 

         

Observações 9.226 9.388 15.433 14.682 1.992 2.055 1.916 1.835 

R2 0,048 0,106 0,066 0,066 0,088 0,186 0,115 0,109 

Desvio-padrão robusto entre parênteses;   *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1 
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Tabela 27 – Yist é o logaritmo das “faltas+1” de português registradas nos 

boletins escolares 

Covariada 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Todas as obs. Obs. do suporte 

5º 2012 5º 2013 9º 2012 9º 2013 5º 2012 5º 2013 9º 2012 9º 2013 

T 
0,128*** 0,560*** -0,077*** 0,070*** 0,076 0,702*** 0,058 0,109*** 

(0,031) (0,028) (0,025) (0,021) (0,057) (0,058) (0,042) (0,037) 

T2 
0,449*** 0,126*** 0,043 -0,085** 0,791*** 0,192** 0,073  

(0,046) (0,044) (0,044) (0,039) (0,092) (0,084) (0,089)  

Idade 
0,048*** 0,085*** 0,190*** 0,184*** 0,018 0,130*** 0,163*** 0,166*** 

(0,011) (0,012) (0,007) (0,007) (0,024) (0,027) (0,019) (0,019) 

menino 
0,033*** 0,003 -0,030*** -0,012 0,039 0,077*** -0,034 -0,021 

(0,012) (0,013) (0,010) (0,010) (0,026) (0,027) (0,029) (0,027) 

Dummy 
vestiário 

0,063*** 0,052*** 0,020* 0,014 -0,289*** -0,200*** -0,856*** -0,525*** 

(0,013) (0,014) (0,011) (0,010) (0,043) (0,067) (0,107) (0,108) 

Dummy EJA 
0,065*** 0,111*** 0,121*** 0,104*** 0,172***  0,799*** 0,544*** 

(0,014) (0,017) (0,011) (0,010) (0,055)  (0,092) (0,088) 

Nº de salas 
-0,003** -0,004*** 0,001 -0,005*** 0,052*** 0,006 -0,041*** -0,039*** 

(0,001) (0,001) (0,001) (0,001) (0,006) (0,006) (0,007) (0,006) 

Dummy  
área verde 

-0,043** 0,151*** 0,080*** 0,045* -0,261*** -0,227*** -0,626*** -0,430*** 

(0,020) (0,027) (0,024) (0,023) (0,020) (0,054) (0,104) (0,107) 

Dummy  
ens. méd. 

-0,074*** 0,086*** -0,008 0,005  -0,008 0,815*** 0,647*** 

(0,014) (0,017) (0,011) (0,010)  (0,077) (0,101) (0,089) 

Dummy 
urbano 

-0,017 0,345*** 0,122*** 0,208***   0,426*** 0,750*** 

(0,036) (0,032) (0,029) (0,027)   (0,115) (0,102) 

Constante 
-0,225* -0,922*** -1,536*** -1,534*** -0,069 -0,947*** -0,250 -0,994*** 

(0,120) (0,135) (0,100) (0,103) (0,251) (0,302) (0,337) (0,349) 

         

Observações 9.226 9.388 15.433 14.682 1.992 2.055 1.916 1.835 

R2 0,061 0,107 0,066 0,067 0,131 0,188 0,115 0,109 

Desvio-padrão robusto entre parênteses;   *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1 
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Tabela 28 – Yist é o logaritmo das “faltas+1” de matemática registradas nos 

boletins escolares 

Covariada 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Todas as obs. Obs. do suporte 

5º 2012 5º 2013 9º 2012 9º 2013 5º 2012 5º 2013 9º 2012 9º 2013 

T 
0,348*** 0,605*** -0,024 0,076*** 0,402*** 0,755*** -0,012 0,068* 

(0,024) (0,021) (0,022) (0,020) (0,051) (0,040) (0,036) (0,037) 

Idade 
0,037*** 0,058*** 0,187*** 0,173*** 0,002 0,096*** 0,169*** 0,166*** 

(0,009) (0,010) (0,006) (0,007) (0,021) (0,023) (0,019) (0,019) 

Menino 
0,033*** 0,006 -0,024** -0,009 0,028 0,067*** -0,082*** -0,039 

(0,011) (0,011) (0,010) (0,010) (0,024) (0,023) (0,029) (0,027) 

Dummy 
vestiário 

0,067*** 0,048*** -0,014 0,002 -0,343*** -0,223*** -0,156 -0,283*** 

(0,011) (0,011) (0,011) (0,010) (0,047) (0,041) (0,101) (0,108) 

Dummy EJA 
0,032*** 0,099*** 0,086*** 0,065*** 0,097***  0,408*** 0,352*** 

(0,012) (0,014) (0,010) (0,010) (0,034)  (0,092) (0,086) 

Nº de salas 
0,001 -0,002* -0,001 -0,004*** 0,048*** 0,003 -0,009 -0,004 

(0,001) (0,001) (0,001) (0,001) (0,006) (0,005) (0,007) (0,006) 

Dummy  
área verde 

0,008 0,116*** 0,010 0,033 -0,215*** -0,220*** -0,030 -0,032 

(0,020) (0,021) (0,022) (0,022) (0,017) (0,027) (0,100) (0,105) 

Dummy  
ens. méd. 

-0,070*** 0,065*** 0,017 0,011  0,020 0,087 0,061 

(0,012) (0,014) (0,011) (0,010)  (0,041) (0,099) (0,093) 

Dummy 
urbano 

0,027 0,307*** 0,119*** 0,100***   0,071 0,337** 

(0,032) (0,026) (0,029) (0,028)   (0,127) (0,140) 

Constante 
-0,221** -0,689*** -1,453*** -1,289*** 0,140 -0,593** -0,948*** -1,184*** 

(0,106) (0,109) (0,099) (0,103) (0,223) (0,248) (0,337) (0,362) 

         

Observações 9.226 9.388 15.433 14.682 1.992 2.055 1.916 1.835 

R2 0,056 0,137 0,062 0,054 0,110 0,223 0,070 0,086 

Desvio-padrão robusto entre parênteses;   *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1 
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Tabela 29 – Yist é o logaritmo das “faltas+1” de matemática registradas nos 

boletins escolares 

Covariada 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Todas as obs. Obs. do suporte 

5º 2012 5º 2013 9º 2012 9º 2013 5º 2012 5º 2013 9º 2012 9º 2013 

T 
0,124*** 0,567*** -0,061** 0,081*** 0,077 0,577*** -0,061 0,072* 

(0,028) (0,026) (0,025) (0,021) (0,055) (0,050) (0,040) (0,041) 

T2 
0,456*** 0,088** 0,114*** -0,021 0,852*** 0,351*** 0,238*** -0,017 

(0,043) (0,040) (0,043) (0,040) (0,089) (0,075) (0,086) (0,099) 

Idade 
0,034*** 0,057*** 0,187*** 0,173*** -0,000 0,091*** 0,171*** 0,166*** 

(0,009) (0,010) (0,006) (0,007) (0,021) (0,023) (0,019) (0,019) 

Menino 
0,033*** 0,006 -0,024** -0,009 0,033 0,065*** -0,083*** -0,039 

(0,011) (0,011) (0,010) (0,010) (0,023) (0,023) (0,029) (0,027) 

Dummy 
vestiário 

0,060*** 0,046*** -0,014 0,002 -0,268*** -0,192*** -0,112 -0,286*** 

(0,011) (0,011) (0,011) (0,010) (0,041) (0,039) (0,104) (0,109) 

Dummy EJA 
0,038*** 0,100*** 0,087*** 0,065*** 0,095***  0,427*** 0,351*** 

(0,012) (0,014) (0,010) (0,010) (0,034)  (0,093) (0,087) 

Nº de salas 
-0,003*** -0,003** -0,002 -0,004*** 0,052*** 0,005 -0,008 -0,004 

(0,001) (0,001) (0,001) (0,001) (0,006) (0,005) (0,007) (0,006) 

Dummy  
área verde 

-0,012 0,109*** 0,002 0,035 -0,215*** -0,219*** -0,031 -0,032 

(0,020) (0,021) (0,022) (0,023) (0,017) (0,027) (0,101) (0,105) 

Dummy  
ens. méd. 

-0,048*** 0,069*** 0,021* 0,010  0,020 0,085 0,061 

(0,012) (0,014) (0,011) (0,010)  (0,041) (0,099) (0,093) 

Dummy 
urbano 

0,014 0,304*** 0,126*** 0,099***   0,137 0,333** 

(0,031) (0,026) (0,029) (0,028)   (0,132) (0,145) 

Constante 
-0,149 -0,668*** -1,457*** -1,288*** 0,058 -0,593** -1,078*** -1,173*** 

(0,105) (0,108) (0,099) (0,103) (0,214) (0,247) (0,344) (0,371) 

         

Observações 9.226 9.388 15.433 14.682 1.992 2.055 1.916 1.835 

R2 0,073 0,138 0,062 0,054 0,172 0,235 0,073 0,086 

Desvio-padrão robusto entre parênteses;   *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1 
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Tabela 30 – Yist é o logaritmo das “faltas+1” de ciências registradas nos 

boletins escolares 

Covariada 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Todas as obs. Obs. do suporte 

5º 2012 5º 2013 9º 2012 9º 2013 5º 2012 5º 2013 9º 2012 9º 2013 

T 
0,287*** 0,503*** 0,120*** 0,080*** 0,310*** 0,631*** 0,177*** 0,060** 

(0,021) (0,018) (0,020) (0,015) (0,043) (0,034) (0,032) (0,028) 

Idade 
0,032*** 0,054*** 0,154*** 0,127*** -0,006 0,095*** 0,136*** 0,142*** 

(0,008) (0,009) (0,005) (0,005) (0,018) (0,021) (0,016) (0,015) 

Menino 
0,024** 0,003 -0,018** -0,006 0,019 0,060*** -0,070*** -0,040* 

(0,010) (0,010) (0,009) (0,007) (0,021) (0,021) (0,024) (0,021) 

Dummy 
vestiário 

0,064*** 0,046*** -0,032*** 0,010 -0,286*** -0,169*** -0,270*** -0,029 

(0,010) (0,010) (0,009) (0,008) (0,041) (0,037) (0,085) (0,083) 

Dummy EJA 
0,045*** 0,092*** 0,070*** 0,070*** 0,101***  0,342*** 0,183*** 

(0,011) (0,013) (0,009) (0,008) (0,034)  (0,080) (0,069) 

Nº de salas 
0,001 -0,002* -0,003*** -0,003*** 0,044*** 0,004 -0,010* -0,009* 

(0,001) (0,001) (0,001) (0,001) (0,005) (0,005) (0,006) (0,005) 

Dummy  
área verde 

0,003 0,073*** 0,057*** 0,024 -0,201*** -0,206*** -0,110 0,098 

(0,018) (0,018) (0,019) (0,017) (0,016) (0,026) (0,085) (0,079) 

Dummy  
ens. méd. 

-0,084*** 0,049*** 0,045*** -0,001  0,020 0,335*** 0,014 

(0,011) (0,013) (0,009) (0,008)  (0,040) (0,084) (0,068) 

Dummy 
urbano 

-0,006 0,270*** 0,105*** 0,111***   0,193* 0,491*** 

(0,030) (0,023) (0,025) (0,021)   (0,100) (0,084) 

Constante 
-0,159* -0,618*** -1,180*** -0,908*** 0,191 -0,658*** -0,716** -1,432*** 

(0,095) (0,099) (0,084) (0,080) (0,197) (0,227) (0,279) (0,273) 

         

Observações 9.226 9.388 15.433 14.682 1.992 2.055 1.916 1.835 

R2 0,053 0,119 0,063 0,054 0,097 0,203 0,104 0,103 

Desvio-padrão robusto entre parênteses;   *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1 
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Tabela 31 – Yist é o logaritmo das “faltas+1” de ciências registradas nos 

boletins escolares 

Covariada 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Todas as obs. Obs. do suporte 

5º 2012 5º 2013 9º 2012 9º 2013 5º 2012 5º 2013 9º 2012 9º 2013 

T 
0,105*** 0,468*** 0,152*** 0,085*** 0,044 0,555*** 0,218*** 0,081*** 

(0,025) (0,022) (0,023) (0,017) (0,047) (0,048) (0,037) (0,031) 

T2 
0,370*** 0,079** -0,100*** -0,020 0,699*** 0,149** -0,194*** -0,102 

(0,038) (0,034) (0,039) (0,031) (0,076) (0,065) (0,067) (0,069) 

Idade 
0,030*** 0,053*** 0,154*** 0,127*** -0,008 0,093*** 0,135*** 0,141*** 

(0,008) (0,009) (0,005) (0,005) (0,018) (0,021) (0,016) (0,015) 

Menino 
0,024** 0,003 -0,017** -0,006 0,023 0,059*** -0,069*** -0,040* 

(0,010) (0,010) (0,009) (0,007) (0,021) (0,020) (0,024) (0,021) 

Dummy 
vestiário 

0,058*** 0,044*** -0,032*** 0,010 -0,224*** -0,156*** -0,306*** -0,049 

(0,010) (0,010) (0,009) (0,008) (0,038) (0,037) (0,087) (0,084) 

Dummy EJA 
0,051*** 0,094*** 0,069*** 0,070*** 0,099***  0,327*** 0,174** 

(0,011) (0,013) (0,009) (0,008) (0,034)  (0,081) (0,069) 

Nº de salas 
-0,002* -0,002** -0,002** -0,003*** 0,047*** 0,005 -0,011* -0,009* 

(0,001) (0,001) (0,001) (0,001) (0,005) (0,005) (0,006) (0,005) 

Dummy  
área verde 

-0,012 0,067*** 0,065*** 0,026 -0,201*** -0,206*** -0,110 0,099 

(0,018) (0,018) (0,020) (0,017) (0,015) (0,026) (0,085) (0,079) 

Dummy  
ens. méd. 

-0,066*** 0,053*** 0,042*** -0,001  0,020 0,337*** 0,015 

(0,011) (0,013) (0,009) (0,008)  (0,040) (0,084) (0,068) 

Dummy 
urbano 

-0,017 0,268*** 0,099*** 0,110***   0,139 0,462*** 

(0,029) (0,023) (0,025) (0,021)   (0,109) (0,089) 

Constante 
-0,100 -0,600*** -1,176*** -0,907*** 0,124 -0,658*** -0,609** -1,367*** 

(0,094) (0,099) (0,084) (0,080) (0,191) (0,227) (0,288) (0,277) 

         

Observações 9.226 9.388 15.433 14.682 1.992 2.055 1.916 1.835 

R2 0,067 0,120 0,063 0,054 0,149 0,205 0,106 0,104 

Desvio-padrão robusto entre parênteses;   *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1 
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Tabela 32 – Yist é o logaritmo da nota no SALTO de português 

Covariada 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Todas as obs. Obs. do suporte 

5º 2012 5º 2013 9º 2012 9º 2013 5º 2012 5º 2013 9º 2012 9º 2013 

T 
-0,056* -0,031** 0,055** -0,054*** -0,145*** -0,132*** -0,049 -0,003 

(0,033) (0,014) (0,027) (0,017) (0,053) (0,026) (0,051) (0,032) 

Idade 
-0,073*** -0,095*** -0,082*** -0,100*** -0,065** -0,088*** -0,097*** -0,097*** 

(0,013) (0,008) (0,007) (0,006) (0,031) (0,019) (0,025) (0,015) 

Menino 
-0,084*** -0,120*** -0,082*** -0,097*** -0,019 -0,122*** -0,069* -0,120*** 

(0,015) (0,009) (0,011) (0,008) (0,037) (0,019) (0,036) (0,021) 

Dummy 
vestiário 

-0,006 0,031*** -0,043*** 0,041*** -0,371*** -0,197** 0,262** 0,563*** 

(0,016) (0,009) (0,011) (0,009) (0,100) (0,094) (0,105) (0,080) 

Dummy EJA 
-0,066*** -0,077*** -0,025** -0,057*** 0,231** 0,073 -0,352*** -0,439*** 

(0,019) (0,011) (0,011) (0,008) (0,099) (0,100) (0,088) (0,073) 

Nº de salas 
0,019*** 0,006*** 0,008*** 0,010*** 0,037*** 0,011** 0,053*** 0,033*** 

(0,001) (0,001) (0,001) (0,001) (0,008) (0,004) (0,008) (0,005) 

Dummy  
área verde 

-0,037 0,024 -0,048* 0,092*** -0,357*** -0,132 0,562*** 0,508*** 

(0,031) (0,016) (0,026) (0,017) (0,069) (0,090) (0,115) (0,078) 

Dummy  
ens. méd. 

-0,083*** -0,040*** -0,028** -0,090***   -0,746*** -0,537*** 

(0,019) (0,011) (0,012) (0,008)   (0,101) (0,071) 

Dummy 
urbano 

0,244*** 0,107*** 0,079* 0,063***   -0,086 0,108 

(0,082) (0,025) (0,047) (0,023)   (0,090) (0,109) 

Constante 
2,345*** 3,122*** 3,110*** 3,486*** 2,649*** 3,363*** 2,719*** 2,679*** 

(0,157) (0,087) (0,112) (0,084) (0,345) (0,230) (0,392) (0,283) 

         

Observações 3.430 7.988 5.413 12.245 595 1.736 516 1.563 

R2 0,069 0,065 0,058 0,070 0,098 0,058 0,142 0,096 

Desvio-padrão robusto entre parênteses;   *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1 
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Tabela 33 – Yist é o logaritmo da nota no SALTO de português 

Covariada 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Todas as obs. Obs. do suporte 

5º 2012 5º 2013 9º 2012 9º 2013 5º 2012 5º 2013 9º 2012 9º 2013 

T 
-0,005 -0,001 0,034 -0,066*** -0,072 -0,137*** -0,049 -0,025 

(0,039) (0,019) (0,034) (0,020) (0,064) (0,037) (0,051) (0,036) 

T2 
-0,151** -0,066** 0,065 0,045 -0,169* 0,009  0,127* 

(0,066) (0,026) (0,050) (0,031) (0,098) (0,048)  (0,074) 

Idade 
-0,073*** -0,094*** -0,082*** -0,100*** -0,064** -0,089*** -0,097*** -0,096*** 

(0,013) (0,008) (0,007) (0,006) (0,031) (0,019) (0,025) (0,015) 

Menino 
-0,084*** -0,120*** -0,082*** -0,097*** -0,019 -0,122*** -0,069* -0,120*** 

(0,015) (0,009) (0,011) (0,008) (0,037) (0,019) (0,036) (0,021) 

Dummy 
vestiário 

0,001 0,032*** -0,044*** 0,041*** -0,372*** -0,197** 0,262** 0,589*** 

(0,016) (0,009) (0,011) (0,009) (0,100) (0,094) (0,105) (0,082) 

Dummy EJA 
-0,067*** -0,078*** -0,025** -0,057*** 0,231** 0,073 -0,352*** -0,431*** 

(0,019) (0,011) (0,011) (0,008) (0,099) (0,100) (0,088) (0,074) 

Nº de salas 
0,019*** 0,006*** 0,008*** 0,010*** 0,038*** 0,011** 0,053*** 0,033*** 

(0,001) (0,001) (0,001) (0,001) (0,008) (0,004) (0,008) (0,005) 

Dummy  
área verde 

-0,046 0,028* -0,044* 0,087*** -0,356*** -0,132 0,562*** 0,510*** 

(0,031) (0,016) (0,026) (0,017) (0,069) (0,090) (0,115) (0,079) 

Dummy  
ens. méd. 

-0,089*** -0,043*** -0,027** -0,089***   -0,746*** -0,540*** 

(0,019) (0,011) (0,012) (0,008)   (0,101) (0,071) 

Dummy 
urbano 

0,236*** 0,109*** 0,093* 0,065***   -0,086 0,215* 

(0,082) (0,025) (0,048) (0,023)   (0,090) (0,124) 

Constante 
2,345*** 3,106*** 3,093*** 3,485*** 2,633*** 3,363*** 2,719*** 2,528*** 

(0,157) (0,087) (0,112) (0,084) (0,347) (0,230) (0,392) (0,297) 

         

Observações 3.430 7.988 5.413 12.245 595 1.736 516 1.563 

R2 0,071 0,066 0,058 0,070 0,103 0,058 0,142 0,097 

Desvio-padrão robusto entre parênteses;   *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1 
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Tabela 34 – Yist é o logaritmo da nota no SALTO de matemática 

Covariada 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Todas as obs. Obs. do suporte 

5º 2012 5º 2013 9º 2012 9º 2013 5º 2012 5º 2013 9º 2012 9º 2013 

T 
-0,035 -0,032** 0,003 -0,074*** -0,206*** -0,207*** -0,101*** -0,073*** 

(0,028) (0,013) (0,022) (0,014) (0,044) (0,029) (0,037) (0,024) 

Idade 
-0,095*** -0,093*** -0,095*** -0,094*** -0,075*** -0,075*** -0,112*** -0,097*** 

(0,012) (0,008) (0,006) (0,005) (0,028) (0,018) (0,020) (0,012) 

Menino 
-0,001 0,001 0,036*** 0,064*** 0,020 0,006 -0,016 0,035** 

(0,013) (0,008) (0,010) (0,006) (0,030) (0,017) (0,029) (0,016) 

Dummy 
vestiário 

0,012 0,026*** -0,010 0,017**  -0,311*** 0,337*** 0,354*** 

(0,014) (0,009) (0,010) (0,007)  (0,099) (0,096) (0,060) 

Dummy EJA 
-0,092*** -0,047*** -0,041*** -0,059*** -0,077 0,272*** -0,256*** -0,346*** 

(0,017) (0,010) (0,010) (0,007) (0,091) (0,101) (0,069) (0,052) 

Nº de salas 
0,011*** 0,005*** 0,008*** 0,007*** 0,025*** 0,017*** 0,022*** 0,029*** 

(0,001) (0,001) (0,001) (0,001) (0,007) (0,004) (0,007) (0,004) 

Dummy  
área verde 

-0,039 0,038** -0,091*** 0,050*** -0,162* -0,292*** 0,184* 0,350*** 

(0,025) (0,015) (0,025) (0,014) (0,083) (0,093) (0,095) (0,058) 

Dummy  
ens. méd. 

-0,068*** -0,056*** -0,037*** -0,061*** -0,156  -0,513*** -0,463*** 

(0,017) (0,010) (0,011) (0,007) (0,096)  (0,089) (0,054) 

Dummy 
urbano 

0,304*** 0,100*** 0,147*** -0,003   0,033 -0,125 

(0,092) (0,027) (0,045) (0,018)   (0,062) (0,089) 

Constante 
2,798*** 3,155*** 3,506*** 3,529*** 2,763*** 3,324*** 3,473*** 3,164*** 

(0,148) (0,085) (0,104) (0,068) (0,297) (0,222) (0,321) (0,220) 

         

Observações 3.444 7.994 5.433 12.259 599 1.736 517 1.566 

R2 0,057 0,042 0,069 0,063 0,136 0,063 0,198 0,113 

Desvio-padrão robusto entre parênteses;   *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1 
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Tabela 35 – Yist é o logaritmo da nota no SALTO de matemática 

Covariada 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Todas as obs. Obs. do suporte 

5º 2012 5º 2013 9º 2012 9º 2013 5º 2012 5º 2013 9º 2012 9º 2013 

T 
0,005 -0,033 -0,092*** -0,184*** -0,227*** -0,101*** -0,123***  

(0,017) (0,026) (0,016) (0,061) (0,041) (0,037) (0,025)  

T2 
-0,085*** 0,114*** 0,068** -0,052 0,039 0,288***   

(0,025) (0,042) (0,028) (0,079) (0,054) (0,069)   

Idade 
-0,092*** -0,095*** -0,094*** -0,075*** -0,075*** -0,112*** -0,095***  

(0,008) (0,006) (0,005) (0,028) (0,018) (0,020) (0,012)  

Menino 
0,001 0,036*** 0,064*** 0,020 0,005 -0,016 0,036**  

(0,008) (0,010) (0,006) (0,030) (0,017) (0,029) (0,016)  

Dummy 
vestiário 

0,028*** -0,011 0,017**  -0,309*** 0,337*** 0,413***  

(0,009) (0,010) (0,007)  (0,099) (0,096) (0,060)  

Dummy EJA 
-0,049*** -0,040*** -0,058*** -0,077 0,273*** -0,256*** -0,328***  

(0,010) (0,010) (0,007) (0,091) (0,101) (0,069) (0,052)  

Nº de salas 
0,005*** 0,008*** 0,007*** 0,025*** 0,017*** 0,022*** 0,029***  

(0,001) (0,001) (0,001) (0,007) (0,004) (0,007) (0,004)  

Dummy  
área verde 

0,043*** -0,084*** 0,043*** -0,162* -0,292*** 0,184* 0,354***  

(0,015) (0,025) (0,015) (0,084) (0,093) (0,095) (0,058)  

Dummy  
ens. méd. 

-0,059*** -0,036*** -0,059*** -0,157 -0,513*** -0,469***   

(0,010) (0,011) (0,007) (0,097) (0,089) (0,054)   

Dummy 
urbano 

0,103*** 0,173*** 0,000  0,033 0,117   

(0,027) (0,046) (0,018)  (0,062) (0,108)   

Constante 
3,134*** 3,476*** 3,528*** 2,758*** 3,325*** 3,473*** 2,821***  

(0,085) (0,104) (0,068) (0,298) (0,222) (0,321) (0,227)  

         

Observações 7.994 5.433 12.259 599 1.736 517 1.566  

R2 0,043 0,070 0,063 0,137 0,063 0,198 0,126  

Desvio-padrão robusto entre parênteses;   *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1 
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Tabela 36 – Yist é o logaritmo da nota no SALTO de ciências 

Covariada 

(1) (2) (3) (4) 

Todas as obs. Obs. do suporte 

5º 2013 9º 2013 5º 20132 9º 2013 

T 
-0,040*** -0,048*** -0,126*** 0,003 

(0,015) (0,011) (0,029) (0,019) 

Idade 
-0,099*** -0,055*** -0,086*** -0,052*** 

(0,009) (0,004) (0,019) (0,010) 

Menino 
-0,064*** 0,040*** -0,031 0,041*** 

(0,009) (0,005) (0,019) (0,014) 

Dummy vestiário 
0,029*** 0,012** -0,162*** 0,182*** 

(0,010) (0,006) (0,057) (0,048) 

Dummy EJA 
-0,031*** -0,024***  -0,161*** 

(0,011) (0,006)  (0,041) 

Nº de salas 
0,003*** 0,004*** 0,005 0,011*** 

(0,001) (0,001) (0,004) (0,003) 

Dummy área verde 
0,058*** 0,051*** -0,098** 0,163*** 

(0,018) (0,011) (0,046) (0,047) 

Dummy ens. méd. 
-0,057*** -0,047*** -0,180 -0,192*** 

(0,012) (0,006) (0,145) (0,044) 

Dummy urbano 
0,136*** 0,001  -0,033 

(0,031) (0,014)  (0,059) 

Constante 
3,253*** 3,047*** 3,448*** 2,819*** 

(0,097) (0,054) (0,204) (0,179) 

     

Observações 7.870 11.840 1.706 1.550 

R2 0,045 0,036 0,035 0,037 

Desvio-padrão robusto entre parênteses;   *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1 
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Tabela 37 – Yist é o logaritmo da nota no SALTO de ciências 

Covariada 

(1) (2) (3) (4) 

Todas as obs. Obs. do suporte 

5º 2013 9º 2013 5º 20132 9º 2013 

T 
-0,002 -0,059*** -0,142*** -0,023 

(0,020) (0,013) (0,044) (0,022) 

T2 
-0,086*** 0,047** 0,031 0,143*** 

(0,028) (0,022) (0,055) (0,042) 

Idade 
-0,098*** -0,055*** -0,087*** -0,051*** 

(0,009) (0,004) (0,019) (0,010) 

Menino 
-0,064*** 0,040*** -0,031 0,042*** 

(0,009) (0,005) (0,019) (0,014) 

Dummy vestiário 
0,031*** 0,012** -0,160*** 0,212*** 

(0,010) (0,006) (0,057) (0,050) 

Dummy EJA 
-0,032*** -0,023***  -0,151*** 

(0,011) (0,006)  (0,041) 

Nº de salas 
0,004*** 0,004*** 0,005 0,011*** 

(0,001) (0,001) (0,004) (0,003) 

Dummy área verde 
0,063*** 0,045*** -0,098** 0,165*** 

(0,018) (0,011) (0,046) (0,047) 

Dummy ens. méd. 
-0,061*** -0,045*** -0,181 -0,196*** 

(0,012) (0,006) (0,145) (0,044) 

Dummy urbano 
0,139*** 0,004  0,089 

(0,031) (0,014)  (0,067) 

Constante 
3,233*** 3,045*** 3,448*** 2,646*** 

(0,097) (0,053) (0,205) (0,186) 

     

Observações 7.870 11.840 1.706 1.550 

R2 0,046 0,036 0,035 0,042 

Desvio-padrão robusto entre parênteses;   *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1 

 


