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1. Antecedentes

Desempenho insuficiente de aprendizagem dos 
alunos, medido pela avaliação externa de 
rendimento escolar (SARESP), associado à:

 Precária formação dos professores;

 Falta de motivação para o exercício da atividade 
docente; 

 Os cursos de nível superior não suprem a lacuna de 
formação docente; 

 Salários são pouco atrativos;

 Baixo nível de conhecimento ex-ante dos docentes;

 Falta de estímulos específicos para melhoria do 
desempenho docente;

 Falta de possibilidade de evolução na carreira.
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2. Cadeia de Resultados

Insumos Atividades Produtos Resultados Resultados

de longo

prazo

•Recursos
Humanos

•Recursos
Financeiros

•Normatização
legal.

•Estabelecimento
dos parâmetros ;

•Elaboração, 
aplicação e 
correção dos 
instrumentos de 
avaliação;

•Campanha de 
divulgação para
incentivar a 
inscrição.

•Melhoria da
aprendizagem
dos alunos.

•Valorização
da carreira
docente;

•Tornar a 
carreira docente
atraente;

•Melhoria da
qualificação
docente

•Melhoria da
prática docente.

•Número de 
professores
promovidos
por mérito;

•Diagnóstico
da necessidade
de capacitação
docente
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3. Perguntas básicas da pesquisa

 Os professores promovidos produziram melhores resultados em 
sala de aula no ano passado?

 O incentivo financeiro afetou a proficiência média dos alunos 
neste ano?

 A introdução da prova de promoção mudou o perfil do ingressante 
na carreira? 

 Melhorou o perfil dos aspirantes à carreira docente (PISA)?

 Houve melhora da qualificação daqueles docentes que estão na 
carreira?

 Quais são os efeitos da classificação do professor na prova de 
promoção no sentido de estimulá-los a prestar a prova no ano 
seguinte? 
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4. Indicadores de Resultado

 Proficiência média da turma de alunos dos professores 
promovidos e não promovidos;

 Variação da proficiência média da turma no ano (alunos dos 
professores promovidos e não promovidos);

 Absenteísmo dos professores e dos alunos;

 Indicadores de fluxo: evasão, aprovação e reprovação dos 
alunos;

 Dados PISA 2009 e 2012;

 Mudança da prática docente (medida pelo método 

Stallings).
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5. Estratégia/Método de Identificação

Estratégia 1º ano:

 Resultado da prova de promoção dos professores, 
ordenando beneficiários e não-beneficiários ao longo 
de uma dimensão qualificável (nota da prova de 
promoção);

 A partir da definição da nota de corte identifica-se o 
grupo de “tratamento” e “controle”. 

 Os grupos “tratamento” e “controle” serão
comparados pelo rendimento médio dos alunos nas
turmas em que os docentes lecionam;

 Método: regressão descontínua
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6. Dados e Amostra

Dados:

 Resultados da prova de promoção;

 Resultados do SARESP 2009 e 2010;

 Aplicação-piloto do SARESP maio/2010 para avaliar o valor 
agregado do grupo tratamento;

 Dados de absenteísmo dos professores; 

 Dados de fluxo escolar dos alunos;

 Dados dos questionários socio-econômicos dos alunos e equipe 
escolar em maio/2010 (de percepção dos professores e diretores
sobre o programa) e ao final de 2010;

 Dados da prova de inscrições na prova de ingresso de professores
(quantitativo e formação escolar);

 Observações de sala de aula em uma amostra de turmas de 
tratamento e controle;

 Resultados do PISA.

Amostra:

 Regressão descontínua: os professores em torno da nota de corte;
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7. Calendário/Plano de Trabalho

Plano de trabalho

1º passo: construção da amostra de “tratamento”
e “controle” dos professores;

2º passo: coleta dos dados de fluxo escolar,
absenteísmo dos professores, SARESP
(rendimento e questionários sócio-econômicos),
prova de ingresso de professores e observações
em sala de aula;

3º passo: análise dos dados.
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8. Fontes de Financiamento

 Banco Mundial e Spanish Impact
Evaluation Fund.


