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Contexto 

IDEB – Ensino Médio IDEB – Redes Estaduais - 2015 
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Mais de 1 milhão de jovens de 17 fora da escola 

Status na educaçao e mercado de trabalho - 2013 



 

Baixa taxa de conclusão do EM – 19 anos  

Meninas Meninos 



 

Baixa qualidade na educação resulta em produtividade do 

trabalho baixa e estagnada 

Average annual growth labor productivity : 2001-2013 Trends in labor productivity in Brazil 



 

O que a evidência conta sobre como melhorar a qualidade 

da educação? (WDR) 

• Escolas excelentes são aquelas que constroem relacionamentos 

ensino-aprendizagem fortes na sala de aula 

• Educandos preparados: Promover o desenvolvimento cerebral 

por meio da nutrição e estímulo na primeira infância 

• Professores capacitados e motivados: Atrair ao magistério 

pessoas talentosas e realizar formação de professores continuada 

e específica 

• Recursos e gestão focados no ensino e na aprendizagem. 

(Exemplo: Utilizar tecnologias que ajudem os professores a 

ensinar no nível do estudante) 

 

 

 



 

Principais Temas Apoiados pelo BM no Brasil 

• Fortalecimento da gestão educacional e governança nos níveis 

estadual e municipal, alcançando o nível escolar (diretores de 

escolas)  

• Fortalecimento do Monitoramento e Avaliação do aprendizado e 

programas educacionais 

• Apoio a políticas para a melhoria da qualidade dos professores 

(dinâmica e práticas de sala de aula, formações e incentivos) 

• Apoio ao modelo de escolas de Tempo Integral e de Educação 

Técnica e Profissionalizante 

• Fortalecimento da Educação Infantil e dos programas de 

Desenvolvimento da Primeira Infância 

 

 



 

Avaliação de Impacto na Educação 

• O Banco Mundial apoia a realização de Avaliações de Impacto 

(AI) no setor de educação no mundo todo 

• Gestão por resultados no setor público é uma tendência mundial 

e na educação isso não é diferente, com gestores de programas 

educacionais são cada vez mais cobrados a prestar contas de 

resultados 

• AI, juntamente com sistemas de monitoramento são parte central 

da formulação políticas educacionais baseadas em evidências 

• AIs na educação se beneficiam de sistemas de informações 

robustos, consistentes e frequentemente longitudinais que 

permitem análises experimentais e quase-experimentais com 

baixo custo 

 

 



 

Avaliação de Impacto na Educação possibilitam: 

• Demonstrar que os programas estão atingindo os resultados 
pretendidos de forma a obter alocações orçamentárias para mantê-los ou 
expandi-los 

• Testar inovações na concepção e implementação de programas 

• Compreender as opções de desenho de programas que são mais custo-
efetivas: mesmo programas efetivos podem ser substituídos por 
programas mais custo-efetivos 

• O rico sistema de informações educacionais do Brasil permite realizar 
avaliações com um baixo custo e esforço, inclusive experimentos 

• AIs prospectivas elevam qualidade da implementação do 
programas/intervenções 

• Análise de Incidência possibilita aprimoramento do programa e maior 
focalização 

 

 

 



 

Elemento chave das AIs: Cadeia de Resultados 

• Cadeia de Resultados - Teoria da Mudança – Marco Lógico: 

Ainda mais úteis se avalição é prospectiva 

• Toda política/programa/intervenção pública deve ter um marco 

lógico, mesmo que não se faça um avaliação de impacto 

• Instrumento de planejamento fundamental 

• Importante considerar resultados intermediários 

• Não-resultado em AIs pode ter 3 razões: 

o Não há de fato efeito da intervenção 

o Heterogeneidade de Impactos 

o Falha na implementação 

 

 



Uma cadeia de resultados típica 

Insumos 

• Recursos 
financeiros, 
humanos e 
outros 
mobilizados 
para apoiar as 
atividades 

• Orçamentos, 
pessoal, outros 
recursos 
disponíveis 

Atividades 

• Ações tomadas 
para transformar 
os insumos em 
produtos 
específicos 

• Série de 
atividades 
realizadas para 
produzir bens e 
serviços 

Produtos 

• Resultados da 
transformação de 
insumos em 
produtos 
tangíveis 

• Bens e serviços 
e fornecidos, 
sob o controle 
da agência de 
implementação 

Resultados 

• Mudanças 
resultantes da 
utilização dos 
produtos pela 
população alvo, 
(comportamento
, condições ) 

• Não totalmente 
sob o controle  
agência de 
implementação 

 

Resultados 
finais 
• Os objetivos do 

programa - 
benefícios 

• Objetivo ao 
longo prazo 

• Mudanças nos 
resultados com 
causas 
múltiplas 
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Implementação  (OFERTA) Resultados (DEMANDA + OFERTA) 



 

Questões para guiar o desenho da cadeia de resultados  

Exemplo: Escolas em Tempo Integral 

• Qual é o impacto de ampliar-se o dia escolar no resultado acadêmico do aluno 

(aprendizagem/eficiência) e em outros resultados, tais como, resultado social, e 

resultado no trabalho ?  

• Que resultados intermediários seriam necessários para alcançar tais resultados? 

• Que produtos precisariam ser entregues para para alcançar tais resultados 

intermerdiários? 

• Que atividades precisariam ser desenvolvidas para para entregar tais produtos? 

• Quais seriam os insumos necessários? 

 

 



              Cadeia de Resultados: Programa Federal de Fomento às 

Escolas de Tempo Integral de Ensino Médio 
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              Exemplo 2: Cadeia de Resultados: Reorganização da 

Rede – Rio de Janeiro 

13 

Lacunas de IDEB entre Rio real e contrafactual (preto) e 38 municípios placebos (cinza) 



              IDEB – Educação Fundamental – Anos Iniciais – Rio de 

Janeiro vs. Rio de Janeiro Sintético 

14 

Os resultados do IDEB para os anos iniciais do EF da rede municipal foram mais altos que 

aqueles observados no Rio Sintético. Isto é, os resultados são superiores à situação contrafactual 

em que o Rio tivesse implementado políticas similares a outros municípios. 



              IDEB – Educação Fundamental – Anos Iniciais  

Testes de Placebo 
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Lacunas de IDEB entre Rio real e contrafactual (preto) e 38 municípios placebos (cinza) 



 

 

 

 

Obrigado! 
aloureiro@worldbank.org 

 

 

 

 


