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O QUE FUNCIONA PARA PROMOVER UMA EDUCAÇÃO DE 

QUALIDADE?  EVIDÊNCIAS GLOBAIS RECENTES 

Educação influencia o crescimento econonômico 

através dos resultados de aprendizagem 

Quarenta anos de evidência de análises em grande escala em diferentes países sobre
a relação entre educação e crescimento econômico

 Nenhuma correlação entre os gastos em educação e o crescimento econômico

 Alguma correlação entre os anos de escolaridade da força de trabalho e 
crescimento econômico

 Forte correlação entre os níveis médios de aprendizagem dos alunos e o 
crescimento

 Usando dados de testes internacionais do período de1970-2000 de 50 
países

 100 pontos a mais nas médias do PISA (1 DP maior) foi associado com o 
crescimento anual médio do PIB per capita de2 pontos percentuais maior

Melhor fonte:  Hanushek and Woessman (2008) Journal of Economic 
Literature
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A efetividade dos professores é o fator

determinante da aprendizagem

Nova onda pesquisas sobre o “valor adicionado”de
professores individuais
 Diferenças substanciais entre a média de aprendizado entre 

diferentes professores na mesma escola

 Uma “boa professora”pode produzir 1 ano ou mais de 
aprendizando em um ano escolar. 

 Uma ótima professora pode produzir um efeito de 2-3 anos de 
aprendizado

 Uma professsora ruim produzir menos de 0.5 ano de 
aprendizando

 Uma série de professores “bons”e “ruins” pode criar diferenças
no aprendizado dos estudantes que não podem ser recuperadas

Melhor fonte: Hanushek and Rivkin, “Generalizations about Using 
Value-Added Measures of Teacher Quality”, American Economic 
Review, May 2010



5/6/2010

3

O que determina a efetividade de um 

professor?

Questão crucial, dado que 80% do gasto total na área de 
educação é com salários

Pesquisas mostram que a efetividade dos professores em
produzir melhoras no aprendizado dos alunos:

 NÃO está correlacionada com qualificações formais (anos
de educação, certificação, diplomas)

 É relacionado com o conteúdo que os professores trazem

 Os sistemas educacionais com mais altos desempenhos (Coréia, Singapura
e Finlândia) recrutam futuros professores que estão entre os 30% 
melhores graduados das universidades – na América Latina, os futuros
professores se graduam entre os 30% piores. 

 No PISA, os resultados dos futuros professores foram menores do que a 
média e muito mais baixo do que os resultados dos futuros engenheiros

Resultados do PISA de futuros professores

Source:  PISA 2006, from Luque
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O que faz um professor efetivo? (1)

 Capacidade/Conhecimento

 Programas como Professores para América (Teacher for 
America) que recrutam os melhores professores para as 
escolas com os piores desempenho tem mostrado
resultados bem sucedidos nestas escolas

 Altos Padrões e gradações no pagamento que
permitem um processo de contratação mais seletivo
(Peru, Cidade de Nova York, Washington DC, nova 
“Prova de Promoção” de São Paulo)

 …mas precisamos de avaliações de impacto…

Melhor fonte:  Deker, Mayer and Glazerman (2004), “The Effects of Teach for 
America on Students: Findings from a National Evaluation”, Mathematica

 Incentivos
 Vários tipos de incentivos aos professores: 

 Motivação intrínseca, reconhecimento/prestígio, ambiente da escola, 
estabilidade, oportunidades de crescimento profissional

 Vigilância, monitoramento, pressões para a responsabilização

 Câmeras na sala de aula (India)

 Gestão escolar com o envolvimento dos pais:  México AGEs, El 
Salvador EDUCO

 Interesse global em políticas de pagamento por
desempenho
 Cidade de Nova York, Washington DC,  Cincinnati, Chile, 

Brasil, Quênia, Israel, Índia

 Mas existem controvérsias quanto aos efeitos perversos: 
“ensinando para as provas”, trapaceando, etc

O que faz um professor efetivo? (2)
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Evidências Globais sobre o pagamento por

desempenho: Quênia, Israel, Índia

Andra Pradesh: 3 anos, 500 escolas aleatorizadas: 
 Pagamento por mérito em grupo e individual 
 Pagamento por desempenho comparado com outras estratégias

de insumos
 Efeito causal positivo sobre a aprendizagem (.28 DP melhora em

matemática, .16 em linguagem) em 2 anos
 No segundo ano, o pagamento individual de bonis foi mais

poderoso e de maior custo-efetivo (maior impacto sobre a 
aprendizagem e menores custos totais)

 Evidências sobre os canais não muito claras (não houve melhora
na frequência dos professores, algumas aumentaram a 
quantidade de trabalho de casa e preparação para testes  no 
contraturno)

Melhores fontes: Muralidharan and Sundararaman (2009) “Teacher Performance Pay: 
Experimental Evidence from India” National Bureau of Economic Research 
working paper #15323

Glewwe, Ilias and Kremer (2008) Teacher Incentives Harvard University Press, 
Cambridge

Novas evidências sobre o Pagamento por

Desempenho no Brasil

 Diversos estados e municípios estão adotando programas de 
bônus no nível das escolas: Pernambuco, São Paulo, Minas 
Gerais (estados) e cidade do Rio de Janeiro

 Oportunidade para pesquisas pioneiras:
 Análises de políticas/desenhos alternativos (tamanho do bonus, 

proporção de escolas que recebem o bonus – de 15% a 100% das 
escolas)

 Medindo impactos causais sobre: 

 Aprendizagem dos alunos e repetência, frequência dos professores, 
estratégias no nível da escola para melhorar seus resultados mas
também

 Confiança e capital social na escola

 Comportamento dos professores “dentro da caixa preta” através de 
observações padronizadas de sala de aula

 Efeitos dinâmicos nas escolas que recebem ou não o bonus sobre o 
esforço e estratégias nos anos seguintes …as escolas dobram os
esforços? e sabem o que fazer? 
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O que faz o professor efetivo? (3)

 Insumos
 Grande quantidade de pesquisas mostraram que uma mudança apenas nos

insumos apresenta um efeito limitado

 Mas…novas evidências mostram que insumos combinados com incentivos
apresentam fortes efeitos

 AP Índia:  pacote sobre os resultados dos testes dos alunos foram usados mais
efetivamente pelos professores que participaram do programa de bonus 

 Quênia: recursos adicionais para as escolas apresentaram impactos maiores nas
escolas onde os pais estavam envolvidos na gestão escola (SBM)

 México AGEs: recursos adicionais para as escolas apresentaram impactos maiores
nas escolas onde os pais estavam envolvidos na gestão escola (SBM)

Melhores fontes:  Duflo, Dupas and Kremer (2009) “Additional Resources versus 
Organizational Changes in Education: Experimental Evidence from Kenya”, MIT 
JPAL

Muralidharan and Sundararaman (2010) “The Impact of Diagnostic Feedback to 
Teachers on Student Learning: Experimental Evidence from India”

Gertler and Patrinos(2010): “The impact of School-based management in Mexico”

Conclusões

 Ótimo momento para pesquisas em Educação

 Todos estão focados na mesma questão chave :  O que
torna um professor efetivo dentro da sala de aula? 

 Capacidade, incentivos e insumos

 Dados abundantes sobre os resultados de 
aprendizagem dos alunos (IDEB, PISA, TIMMS, etc)

 Novos instrumentos de pesquisa (observações da sala
de aula)

 Reformas inovadoras de políticas oferecendo
importantes oportunidade para gerar conhecimento
global 
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