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RESUMO

Esta dissertação tem como objetivo fazer uma análise de dois temas importantes para

a educação brasileira: o quanto os salários dos professores da educação básica e as

interrupções das aulas podem afetar no desempenho dos alunos. Na primeira parte o

objetivo é analisar os efeitos dos salários no desempenho dos alunos do 5º do Ensino

Fundamental. No final de 2011 o Estado de Minas Gerais unificou os subsídios dos

professores de sua rede estadual para se adequar ao piso salarial nacional, isso

impactou significativamente o salário médio dos professores do estado. Os efeitos

dessa unificação salarial no desempenho, mensurados pelo método de Regressão em

Descontinuidade e Regressão em Dois Estágios (Two-Stage Least Squares, 2SLS),

indicaram que uma queda nos salários reais dos professores tem efeito negativo no

desempenho dos alunos. A segunda parte da dissertação tem como objetivo analisar o

efeito das interrupções das aulas nas 27 redes estaduais do Brasil (inclui o Distrito

Federal). Para cumprir com este objetivo, um painel com informações a respeito dos

dias paralisados em cada estado foi construído por meio de informações colhidas

junto às entidades sindicais. Além dessas informações, dados sobre a proficiência dos

alunos em Português e Matemática para os anos ímpares desde 2007 até 2017 foram

agregados para contrastar os resultados diante da quantidade de dias paralisados. Os

resultados sugerem que greves ou paralisações impactam negativamente o

desempenho dos alunos.

Palavras-Chave

Ensino Fundamental – Remuneração docente – Proficiência – Regressão em

Descontinuidade – Variável Instrumental – Dados em Painel – Greves – Paralisações

JEL: I20; I21; I28; C21; C26; J52



The effects of class interruptions and teachers' wages on performance on Primary
School

ABSTRACT

This essay aims to analyze two important themes for Brazilian education: how much

the salaries of basic education teachers and classes interruptions can affect the

performance of students. In the first part, the objective is to analyze the effects of

salaries on the performance of 5th grade students. At the end of 2011, the State of

Minas Gerais unified the subsidies of teachers in its state network to adapt to the

national salary floor, which significantly impacted the average salary of teachers in

the state. The effects of this wage unification on performance, measured by the

Two-Stage Least Squares (2SLS) method, indicated that a drop in teachers' actual

salaries has a negative effect on student performance. The second part of the

dissertation aims to analyze the effect of strikes and class stopovers in Brazil's 27

states (includes the Federal District). To meet this objective, a panel with information

about the days paralyzed in each state was built through information collected from

the unions. In addition to this information, data on the proficiency of students in

Portuguese and Mathematics for the odd years from 2007 to 2017 were aggregated to

contrast the results in the face of the amount of days paralyzed. The results suggest

that strikes or outages negatively impact student performance.

Keywords

Elementary School – Teacher Remuneration – Proficiency – Regression in

Discontinuity – Instrumental Variable – Panel Data – Strikes – Outages

JEL: I20; I21; I28; C21; C26; J52
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1 - Introdução

A educação brasileira tem sido objeto de diversas linhas de estudos com o objetivo de

conhecer melhor sua evolução institucional ao longo do tempo e os reflexos no

processo de aprendizagem dos alunos. Esta dissertação abordou dois temas da área

educacional: a política salarial e os efeitos no desempenho dos alunos da rede

Estadual de Ensino de Minas Gerais ; o efeito das interrupções das aulas no

desempenho dos alunos das redes estaduais brasileiras.

O primeiro trabalho teve como objetivo, investigar os efeitos da política salarial dos

professores da rede estadual de Minas Gerais no desempenho dos alunos do 5º ano do

ensino fundamental. Para a realização do estudo, foi necessário uma ampla revisão à

legislação educacional pós-1988, na literatura empírica e, em menos intensidade,ao

direito administrativo, à área de finanças públicas com o objetivo de entender melhor

o processo de composição salarial entre os anos de 2007 e 2017 e os reflexos das

mesmas no aprendizado.

O piso salarial dos professores foi criado em 2008, vinte anos após a Constituição

Federal de 1988 que já inclui esse tema na legislação. Vários governos estaduais

dentre eles Minas Gerais no entanto não implementaram o piso salarial conforme

estabelecido pela legislação com a justificativa de falta de recursos públicos. A

solução que o Governo de Minas encontrou foi a criação de um Sistema de Subsídio

de Parcela Única em 2011 que conforme Pereira(2015) gerou um aumento nos

salários nas carreiras iniciais, mas que reduziu o processo de movimentação das

carreiras e bônus salariais. Em 2015 as carreiras foram reestruturadas, mas a crise nas

finanças do estado impediu que o acordo fosse cumprido em sua integralidade.

Vegas e Umansky (2005) afirmaram que os incentivos aos professores podem gerar

bons resultados aos alunos. Menezes-Filho e Pazello (2007) concluíram que a criação

do FUNDEF gerou efeitos positivos na proficiência dos alunos. Já Ree et. Al(2007)

concluíram que o aumento dos recursos para a educação e dos salários dos professores

não convertei em efeitos consistentes na avaliação do PISA. Para Barbosa Filho,

Pêssoa e Azevedo (2009) a remuneração não condizente com a qualidade do serviço

oferecido pode gerar distorções que prejudica o aprendizado dos alunos.

Durante o período, os dados captaram que as mudanças na política salarial que

geraram reflexos negativos no salário real em 2013 e positivos em 2015. Para

mensurar o desempenho dos estudantes de Minas Gerais foram utilizados dados do
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Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB) e o método de investigação

empírica foi a Regressão em Descontinuidade (RD) por Variável Instrumental (VI)

com regressões em dois estágios. Os resultados demonstram que o salário dos

professores gera impactos positivos no desempenho dos alunos.

O segundo trabalho tem como objetivo, analisar o efeito da interrupção das aulas dos

no desempenho dos alunos do 9º ano do Ensino Fundamental das redes públicas

estaduais brasileiras, uma vez que o senso comum sugere que as interrupções nas

aulas prejudicam o aprendizado dos estudantes. No entanto, foi necessário verificar na

literatura as conclusões que estudos anteriores tiveram a respeito do tema com

objetivo de fazer uma analise criteriosa a respeito do tema.

Segundo Meyeres e Thomasson (2007), as aulas interrompidas por consequências de

crises sanitárias e eventos climáticos adversos podem gerar efeitos irreversíveis na

escolaridade dos alunos. Já Sacerdote (2012) concluiu que os alunos atingidos pelo

furacão Katrina apresentaram queda de desempenho em Matemática. A pandemia da

Covid-19 em 2020 paralisou as aulas em todo o sistema de educação e segundo

Oliveira, Gomes e Barcelos (2020) os efeitos no aprendizado serão sentido de maneira

desigual, principalmente em matemática

A interrupção das aulas por greves também pode trazer consequências negativas para

os níveis de aprendizado dos alunos, tal como afirmam Balou (2001), Jobson (2009),

Belot e Webbink (2010) e Annegueset al (2017). Apesar de estudos afirmarem que

existe uma relação negativa entre as paralisações das aulas e o desempenho dos

alunos, não há consenso a respeito do tema como afirmam Zwerling (2008) e

Lovenheim (2009). Os dois últimos autores afirmam, em seus respectivos estudos,

que não há uma relação negativa entre greve e desempenho.

Para a aplicação empírica deste trabalho foram utilizados dados coletados da

Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE) relativo aos dias de

aula corrido paralisados entre os anos de 2007 e 2017 e do Sistema de Avaliação

Básica (SAEB) em relação ao desempenho dos alunos (proficiência).

Através destes dados, os resultados encontrados pelo método de dados em painel

sugeriram que as interrupções nas aulas possuem efeitos não lineares sobre o

desempenho, ou seja, greves muito curtas e paralisações pontuais não geram efeitos

negativos no desempenho dos alunos. Por outro lado, greves que ocorrem um período

extenso tem seus efeitos negativos amenizados, sugerindo então uma relação

quadrática entre dias de greve e efeitos negativos no desempenho.
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Esta dissertação foi dividida em duas partes além desta Introdução e das

Considerações Finais. A parte 1 do trabalho é relativo ao estudo feito da política

salarial dos professores de Minas Gerais e está subdividida em: introdução, revisão de

literatura a respeito da relação entre salários e desempenho dos alunos, apresentação

da política salarial para os professores de Minas Gerais, da metodologia dos

resultados e considerações finais deste estudo. Já a parte 2 é relativa ao estudo feito da

relação entre as interrupções das aulas e o desempenho dos alunos e que está

subdivida em: introdução, revisão de literatura a respeito da relação entre a

interrupção das aulas e o desempenho dos alunos, os dados, a metodologia empírica,

os resultados e as considerações finais.
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2 - PARTE 1: O salário dos professores impacta no desempenho dos alunos? -

Um estudo com dados do desempenho do Ensino Fundamental da rede estadual

de Minas Gerais

Resumo

No final de 2011, Minas Gerais unificou os subsídios dos professores de sua rede

estadual para se adequar ao piso salarial nacional e isso impactou significativamente o

salário médio dos professores do estado. De 2011 para 2013, o salário real dos

professores de escolas públicas estaduais de Minas Gerais sofreu queda de 16,4%. Tal

mudança abrupta da política salarial permitiu a utilização do método

quase-experimental aplicado neste trabalho. Para o desempenho dos estudantes, dados

do Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB) em relação ao 5º e o 9º ano do

Ensino Fundamental foram utilizados. O método de investigação empírica utilizado

foi a regressão em dois estágios para captar a causalidade entre salários e desempenho.

Para o 5ª ano os resultados indicam que uma queda do salário médio dos professores

possui efeitos negativos no desempenho dos alunos: uma queda de 1.000 reais na

média de salários reais dos professores tem efeito em um intervalo que pode variar

desde 24% do desvio padrão em Língua Portuguesa (escala SAEB) até 67% do

desvio-padrão desta mesma prova. Para matemática, não considerando uma regressão

cujo efeito foi nulo estatisticamente, este intervalo é de 20% até 35% do desvio

padrão. Para o 9º ano os efeitos são, respectivamente, 1 e 2.

Palavras-Chave

Ensino Fundamental – Remuneração docente – Desempenho discente – Regressão em

Descontinuidade – Variável Instrumental

JEL: I20; I21; I28; C21; C26
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Abstract

At the end of the 2011, the Brazilian Minas Gerais state unified the subsidies of

teachers for the state network as a way to attend the national wage floor. Surprisingly,

this significantly impacted the average salary of teachers in the state for less. From

2011 to 2013, the public teachers’ real wage in Minas Gerais dropped 16.4%. This

abrupt change in wage policy permited us to use the quasi-experimental method

applied in this work. For the 5th and 9th grade students’ performance data from the

SAEB (Sistema de Avaliação da Educação Básica) were used and we made a

two-stage regression as our empirical investigation method, investigating the causality

between wages and performance. The results indicate that a plunge in the average

salary of teachers has negative effects on the performance of students; a drop of 1,000

reais (BRL) in the average wages has a range effect of 24% to 67% in standard

deviation for Literacy (Portuguese SAEB range). For Math, not considering two

regressions which the effect was statistically nill; this range is from 20% to 35%, also

in terms of standard deviation, Math scores in the SAEB scale for this case.

Keywords

Elementary Education – Teacher Wages – Students’ Performance – Regression in

Discontinuity (RD) – Instrumental Variables (IV)

JEL: I20; I21; I28; C21; C26
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2.1 - Introdução

Desde a promulgação da Constituição Federal de 1988 (CF/88), o piso salarial da

educação básica está presente na legislação brasileira. Tal medida tem como intuito

valorizar a carreira dos professores e melhorar a qualidade da educação nacional.

Apesar da normativa constitucional, por muito tempo a discussão sobre como

implantar o piso salarial dominou o debate.1 Argumentava-se que, por conta das

dificuldades orçamentárias que a maioria dos estados e municípios brasileiros

convivia anualmente, era impossível aprovar uma lei complementar instituindo e

obrigando os estados e municípios a cumprir o piso nacional. Isso fez com que o piso

salarial fosse instituído formalmente, por lei nacional, apenas 20 anos após a

promulgação da carta magna.

Após a definitiva criação do piso salarial, em 2008, Minas Gerais e outros estados

como São Paulo, Ceará e Mato Grosso do Sul ainda não tinham adotado o piso

salarial para seus professores. Os governos de tais estados alegavam que a medida

criaria dificuldades para o cumprimento das normas impostas pela Lei de

Responsabilidade Fiscal (LRF nº 101/2000), que estipula, para os estados, um limite

de gastos com pessoal em 60% da Receita Corrente Líquida.

Em 2011, com a legalidade do piso salarial acatada pelo Supremo Tribunal Federal, o

Governo do Estado de Minas Gerais apresentou a proposta de criar uma política de

remuneração de maneira a garantir o pagamento de um piso salarial proporcional às

horas trabalhadas e, ao mesmo tempo, não infringia a Lei de Responsabilidade Fiscal.

Por conta disso, Minas Gerais criou o sistema de subsídio de parcela única, que

agrupou em uma única parcela as gratificações, os quinquênios, biênios e prêmios de

produtividade (pagos conjuntamente com os salários). Esta mudança ocorreu sob

fortes protestos e insatisfações da classe docente.2

Apesar de manter o salário médio em valores próximos ao plano de carreira anterior,

conforme ressalta Pereira (2015), o novo mecanismo de remuneração gerou um

processo de achatamento na carreira por suspender os bônus e as gratificações dos

servidores que estavam há mais tempo no serviço público. Mesmo quando, em 2015,

1 Conforme estudo sobre o piso salarial realizado pela Câmara de Educação Básica do Ministério da
Educação (BRASIL, 2012), bem como o trabalho de Machado (2012).
2 “Professores fazem manifestação na MG-10, na Cidade Administrativa”, matéria da Globo.com de 23
de Agosto de 2011. Disponível em
http://g1.globo.com/minas-gerais/noticia/2011/08/professores-fazem-manifestacao-na-mg-10-na-cidade
-administrativa.html, último acesso: 10/08/2020.

http://g1.globo.com/minas-gerais/noticia/2011/08/professores-fazem-manifestacao-na-mg-10-na-cidade-administrativa.html
http://g1.globo.com/minas-gerais/noticia/2011/08/professores-fazem-manifestacao-na-mg-10-na-cidade-administrativa.html
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o executivo mineiro se comprometeu a repor as perdas salariais oriundas do sistema

de remuneração vigente, a situação orçamentária não foi favorável para cumprimento

do compromisso.

Considerando essa importante mudança na política remuneratória do estado, o

objetivo deste artigo é investigar os efeitos destas políticas salariais no desempenho

dos alunos entre os anos de 2007 e 2017, para os quais existem dados e que captam o

período de mudança salarial mais importante (os anos anteriores a 2013 estão

presentes no trabalho para captar a tendência anterior à mudança da política salarial).

Para medir o desempenho dos estudantes do ensino fundamental de Minas Gerais

foram utilizados dados da Prova Brasil. A Prova Brasil integra o Sistema de

Avaliação da Educação Básica (SAEB) do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas

Educacionais (INEP). O método de investigação empírica foi a Regressão em

Descontinuidade (RD) e o método de regressão em dois estágios (2SLS – Two Stage

Least Squares). O método RD foi utilizado para descrição dos salários e o 2SLS foi

utilizado para estimar o impacto dos salários na proficiência. Os resultados

demonstram que o salário dos professores gera impactos positivos no desempenho dos

alunos de 5 e 9º ano do Ensino Fundamental em Minas Gerais.

Este artigo está organizado em quatro seções além desta introdução. Na Seção 2 é

feita uma revisão da literatura que diz respeito à relação entre a remuneração e

produtividade, além da literatura de estimativas do impacto salarial no desempenho

dos alunos. Ainda na Seção 2 apresenta-se o processo de mudanças da legislação

brasileira para a remuneração dos professores a partir da CF/88. A seção 2 descreve

ainda as mudanças na legislação que ocorreram na carreira dos professores da Rede

Estadual de Educação de Minas Gerais (REE-MG). Na Seção 3, a metodologia e a

fonte dos dados são apresentadas e os métodos de Regressão em Descontinuidade

(RD) e 2SLS (Two Stage Least Squares) são descritos. Na Seção 4, os resultados dos

modelos empíricos para os salários e para o desempenho dos alunos nas escolas são

apresentados. A Seção 5 apresenta as considerações finais e as limitações do trabalho.
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2.2 - Revisão de Literatura

Segundo Vegas e Umansky (2005), os incentivos para o professor exercer bem seu

trabalho vêm a partir de fatores como a estabilidade trabalhista, a valorização salarial,

o prestígio social e a boa infraestrutura física e pedagógica das escolas. No mesmo

estudo há um comparativo de experiências bem sucedidas entre os países da América

Latina. No Brasil um desses exemplos é o FUNDEB, apesar disso, a remuneração dos

professores no Brasil é menor do que demais profissionais com pelo menos o Ensino

Médio e algumas categorias profissionais de perfil técnico.3

Ree et al (2017) estudaram a experiência da Indonésia, que aprovou em 2005,

mudanças na legislação dos professores, implicando em aumento substancial no

salário dos professores. O objetivo era o de motivar e incentivar os professores. Após

três anos, a política gerou um aumento na média dos salários dos professores e

diminuíram a propensão dos professores atuarem em um segundo emprego. No

entanto, esse aumento salarial não se converteu em efeitos consistentes no

desempenho dos alunos no PISA.

Stoddard (2003) concluiu que o aumento da demanda por educação, que ocorreu por

volta da década de 1970 nos Estados Unidos, gerou efeitos negativos nos salários e na

qualidade dos professores. Como regra geral, no comportamento de livre mercado, o

excesso de demanda pressiona o aumento dos salários entre os profissionais

responsáveis pela oferta, mas naquele período nos Estados Unidos isso não ocorreu

porque a proporção de alunos por professor aumentou de maneira mais acelerada que

a capacidade dos gestores equilibrarem a relação aluno-professor. Para equacionar o

problema as escolas contrataram mais professores de baixa qualidade, que ganhavam

menos.

Para Barbosa Filho e Pessôa (2011), a explicação mais recorrente para o desempenho

dos alunos da rede pública brasileira ser abaixo da média dos alunos da rede privada é

3 Hernani-Limarino (2005) estima uma decomposição de Oaxaca para os salários dos professores entre
vários países da America Latina e Caribe. Os salários podem ser decompostos entre efeitos dotação
(endowment) e preços (price). Segundo as estimativas de Hernani-Limarino, no Brasil, os professores
recebem significativamente menos do que profissionais liberais, de escritório e demais ocupações
técnicas, quando comparado com professores com Ensino Médio ou com todas as demais profissões o
salário dos professores no Brasil é similar. Sobre o FUNDEB, é o Fundo de Desenvolvimento da
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação Básica, criado como FUNDEF
(Educação Fundamental), em 1996, pela Emenda Constitucional nº 14 de 1996 e a Lei nº 9.394/96 da
nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação e ampliado para abranger toda a Educação Básica pela
Emenda Constitucional nº 53 de 2006, passando a se chamar FUNDEB. O fundo faz um aporte para
que os estados e o distrito federal alcancem o valor mínimo por aluno. Para 2020, a portaria
interministerial nº4 de 27/12/2019 estabeleceu o valor mínimo anual de R$ 3.643,16 por aluno.
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a má remuneração dos professores públicos. Em outro estudo, Barbosa Filho, Pessôa e

Afonso (2009) afirmam que se o sistema educacional não possuir uma remuneração

condizente com a qualidade do serviço prestado, ele pode começar a apresentar

distorções com consequências negativas para o aprendizado dos alunos. Segundo os

autores, a diferença dos incentivos entre o setor público e privado é a explicação mais

aventada para a diferença entre a qualidade do ensino entre estes dois setores no

Brasil.

Para Cirilo (2012), uma boa maneira de incentivar e valorizar o trabalho de docência é

através da formulação de bons planos de carreira e, no Brasil, esse processo se baseou

em três pilares: melhor formação, representada pelo aumento da proporção de

professores com superior completo e/ou uma especialização; a carreira como questão

primordial para o crescimento pessoal e profissional; e o salário atrelado aos dois

pilares anteriores. Em resumo: formação, carreira e salários.

Menezes-Filho e Pazello (2007) concluíram que, a partir da criação do FUNDEF, o

aumento salarial gerado pela vinculação dos recursos tributários para o pagamento de

professores gerou um efeito positivo na proficiência dos alunos no SAEB. Vale

ressaltar que Constituição Federal fixou que 25% das receitas tributárias de Estados e

Municípios fossem destinadas para a educação. No entanto, não havia mecanismos

para fiscalizar o efetivo cumprimento dessa vinculação. Com a criação do FUNDEF,

modificou-se a estrutura de financiamento da educação básica vinculando, no mínimo,

60% dos recursos do fundo para o pagamento de professores e demais profissionais da

educação.

Gatti (1997) concluiu que a defasagem salarial pode levar os professores a sofrerem

com problemas de autoestima além de buscarem novas fontes de renda

complementares. Como consequência, os profissionais da educação mal remunerados

passam a ter menos tempo para o processo de formação continuada. Gatti argumenta

ainda que isto prejudica o desempenho profissional e o aprendizado dos alunos.

A carreira docente pode ser considerada atrativa quando se levam em consideração

fatores tais como: a flexibilidade de trabalho; os períodos de férias mais longos; as

contribuições e as aposentadorias; as taxas de desemprego mais baixas; e (inclusive) o

altruísmo de uma contribuição para o desenvolvimento do país (perspectiva da

autorrealização). Porém, se a remuneração dos professores for levada em

consideração por quem está em processo de escolha da profissão, a carreira docente
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pode se tornar pouco atrativa frente às outras carreiras; e isto pode afetar a seleção de

bons profissionais (LOUZANO, 2010).

No campo institucional, o Brasil intensificou essas discussões sobre a remuneração

docente a partir da Constituição Federal de 1988 (artigo 206). Entretanto, a discussão

a respeito de como implantar o piso salarial para os profissionais da educação só veio

a ser concretizada no ano de 2008 com a criação do Piso Salarial Profissional

Nacional (PSPN), instituindo, naquele ano, pela lei nº 11.738/08, o valor mínimo de

R$950,00.

Durante o período de 1988 a 2008 ocorreu a aprovação de várias propostas

legislativas no sentido de reafirmar a necessidade da criação do piso; porém, tais

propostas não tiveram efeitos práticos. Apesar da lei que criou o PSPN ter definido

um prazo para que estados e municípios se adequassem a nova forma de remuneração,

Gouveia e Minhoto (2009) afirmam que o novo dispositivo gerou impactos fiscais

consideráveis nas redes municipais e estaduais de educação. O principal impacto

questionado pelos gestores públicos foi o curto prazo que os entes teriam para criar ou

adequar os planos de salários e carreiras. Tais considerações levaram a

questionamentos judiciais.4

A solução do impasse se deu por uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF),

que declarou o PSPN constitucional em 2011. O STF determinou, inclusive, um valor

do piso salarial maior do que a proposta inicial. Entretanto, o entendimento do STF

incluiu apenas professores e excluiu os demais setores da educação básica, tais como

os serviços administrativos (GOUVEIA E MINHOTO, 2009).

Segundo reportagem publicada pelo jornal Folha de São Paulo, em janeiro de 2020,

oito estados brasileiros ainda não pagam o piso salarial para os professores, dentre

eles Minas Gerais.5 Apesar de a legislação garantir que o Governo Federal deve atuar

em cooperação com os entes da federação em busca do cumprimento da norma, a

administração de estados e municípios tem encontrado dificuldades para cumprir a

legislação, o que se justifica pelo fato da folha de pagamento dos docentes

corresponder a um dos maiores custos dos governos estaduais.

4 Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.167/2008 impetrada pelos governadores dos estados de
Mato Grosso do Sul, Ceará, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O objetivo era suspender os
termos impostos pela lei e a ADIn foi atendida pelo STF sob medida cautelar.
5 Piso de R$ 2.886 do professor desafia estados e municípios. Folha de São Paulo, 23 de Janeiro de
2020. São Paulo, SP. Disponível em:
<https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2020/01/piso-de-r-2886-do-professor-desafia-estados-e-mun
icipios.shtml> acesso em 10/07/2020.

https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2020/01/piso-de-r-2886-do-professor-desafia-estados-e-municipios.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2020/01/piso-de-r-2886-do-professor-desafia-estados-e-municipios.shtml
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2.2.1 - O Plano de Carreiras e Salários Docente no Estado de Minas Gerais

Segundo Anastasia (2006), a partir de 2003, o Governo do Estado de Minas Gerais

passou por uma profunda reforma na sua estrutura de funcionamento. O diagnóstico

de então era de que o setor público estadual não se organizava através de um sistema

de metas e resultados e que havia se tornado incapaz de atender às demandas da

população enquanto que, ao mesmo tempo, estava deficitário nas contas públicas.

Dentre as várias medidas propostas para melhorar a eficiência do serviço público

estava a criação, em 2003, da Avaliação de Desempenho Institucional (ADI) e do

sistema de Prêmio por Produtividade (PP), criado em 2008.6 O objetivo dessas

medidas era o de melhorar a produtividade e a eficiência do setor público mineiro,

criando um adicional de desempenho ao salário, que seria pago aos servidores que

apresentassem desempenho satisfatório nas avaliações periódicas de desempenho

individual (MINAS GERAIS, 2003 e 2008).

Em 2012, o Governo de Minas alterou a forma de remuneração dos profissionais da

educação básica estadual.7 Segundo Augusto (2016), apesar de o sistema que vigorava

anteriormente ter influenciado nos bons resultados educacionais de Minas Gerais, a

forma de pagamento antiga gerava insatisfação dos professores e demais profissionais

da educação básica. As críticas ocorriam em relação à defasagem salarial e também

quanto aos problemas de infraestrutura das escolas e às más condições de trabalho.

O quadro 1 apresenta um comparativo dos salários para os planos de carreira vigentes

entre os anos de 2004 até 2010 (o período da ADI). O subsídio de parcela única de

2011 até 2015 e a fase atual de reestruturação das carreiras, de 2016 até o período

presente. Nas colunas há três diferentes estágios para a carreira docente: início de

carreira, 10 anos de carreira e 25 anos de carreira. Note-se que no período de parcela

única o salário não variava conforme a experiência do docente.

Quadro 1 - Situação Salarial dos Professores em valores nominais (mensal)
Início da
Carreira

10 anos de
Carreira

25 anos de
Carreira

Plano de Carreira + Prêmio Produtividade (2004 - 2010)

Vencimento Básico em 2010 R$ 550,54 R$ 550,54 R$ 550,54
Gratificação Incentivo a Docência (+ 20 %) R$ 110,11 R$ 110,11 R$ 110,11

6 Emenda Constitucional de Minas Gerais n° 57/2003 e regulamentada pelas leis complementares nº
71/2003 e 14.694/03 e o PP foi aprovado por Lei Estadual nº 17.600/2008.
7 Lei Estadual n° 18.975/2010; Lei Estadual nº 19.837/2011.
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Quinquênio (+ 10 %) R$0,00 R$ 110,11 R$ 220,22

Biênio (+ 5%) R$ 00,00 R$ 137,64 R$ 330,33

Prêmio Produtividade R$ 55,05 R$ 75,70 R$ 124,67

Remuneração Total R$ 600, 59 R$ 984,10 R$ 1.335,54

Subsídio em Parcela Única (2011-2015)

Remuneração Total (2011) R$ 1.320,00 R$ 1.320,00 R$ 1.320,00

Reestruturação das Carreiras (2016 - atualmente)

Vencimento Básico em 2016 R$ 1.620,62 R$ 1.620,62 R$ 1.620,62
Gratificação de Incentivo à docência (+ 5% para
mestrado e/ou especialização + 10 % para o

doutorado)
R$0,00 R$81,31 R$81,31

Adveb (+ 5 %) a cada 5 anos* R$0,00 R$162,06 R$405,16

Remuneração Total R$ 1.620,62 R$ 1.863,99 R$2.107,09

Fonte: Elaborado pelos autores baseado em informações da SEPLAG/MG.
* Adicional de Valorização da Educação Básica (Adveb), que equivale a um incremento de 5% nos

vencimentos dos servidores da educação.

Segundo Pereira (2015), o sistema de subsídio de parcela única foi a maneira que o

governo de Minas encontrou para atingir o piso nacional dos professores (o PSPN).

Na realidade, a política acabou gerando a redução da movimentação na carreira, por

não estimular a formação continuada e não valorizar o tempo de serviço dos docentes.

Apesar do reposicionamento das carreiras ao longo de 2011 ter provocado um

aumento no salário dos docentes em início de carreira (a partir de 2012), a nova

legislação pode ter gerado um desestímulo para os profissionais com mais tempo de

serviço e maior escolaridade. Isso por conta da suspensão das promoções e

progressões entre 2012 e 2015. Durante esse período não houve reajuste salarial, além

do fim das gratificações (RODRIGUES, 2016).

O sistema de subsídio em parcela única perdurou até o ano de 2015, quando foi

realizada uma reestruturação da carreira dos Professores da Educação Básica.8 Com a

reestruturação, houve o retorno dos adicionais e das gratificações de incentivo à

docência, que haviam sido suprimidos pela antiga legislação. Restaurou-se também o

sistema de promoções e progressões e foi aprovada uma recomposição salarial de

31,78%, dividida em três parcelas (MINAS GERAIS, 2015).

Segundo uma reportagem publicada pelo jornal ‘O Tempo’ de Belo Horizonte, o

acordo de recomposição salarial (aprovado dentro da reestruturação das carreiras da

educação) não foi cumprido. A justificativa dada pelo Governo de Minas foi a falta de

8 Lei Estadual n° 21.710/2015.
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recursos disponíveis em caixa, que por sua vez ocorreu por consequência da

diminuição da arrecadação tributária em virtude da recessão econômica de 2015 e

2016. A falta de recursos levou aos atrasos e parcelamentos nos salários dos

servidores públicos de Minas Gerais.9

2.3 – Dados e Metodologia

2.3.1 - Dados

Desde 1993, a cada dois anos, nos anos ímpares, portanto, o Instituto Nacional de

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) elabora a pesquisa que

resulta nos dados do Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB). O objetivo é

realizar um diagnóstico da educação brasileira por meio da aplicação das provas de

língua portuguesa e matemática para alunos do 5º e 9º anos do ensino fundamental e

do 3º ano do ensino médio, que avaliam o nível de proficiência. Além dos testes de

proficiência, há a aplicação de questionários para alunos, professores e diretores, com

a finalidade de conhecer as características das escolas, bem como fornecer

informações para a elaboração e monitoramento de políticas públicas na área da

educação (INEP, 2017).

A partir de 2003, a aplicação das provas para as escolas públicas se tornou censitária

(para escolas que possuam turmas matriculadas de 5º e 9º anos com mais de 20). A

partir de 2011, no âmbito da rebatizada Avaliação Nacional do Rendimento Escolar

(ANRESC), a Prova Brasil passou a incluir, de maneira amostral, turmas de 10 a 19

estudantes da rede pública.10

Para este estudo foram utilizados dados referentes às escolas estaduais do 5º e 9º anos

do Ensino Fundamental, participantes da Prova Brasil, no período de 2007 a 2017. Em

particular, foram importantes os dados dos alunos na proficiência de Português e

Matemática, bem como as respostas dos professores da Rede Estadual de Educação de

Minas Gerais ao questionário dessa mesma avaliação. Os anos de análise são os anos

ímpares compreendidos entre o período de 2007 a 2017.

9 “Governo descumpre acordo e professores ameaçam greve”, jornal ‘O Tempo’, 27 de Fevereiro de
2016 <
https://www.otempo.com.br/cidades/governo-descumpre-acordo-e-professores-ameacam-greve-1.1244
637> Acesso no dia 22/05/2020.
10 Portaria INEP nº 149 de 16 de Julho de 2011. A rede privada passou a integrar a ANEB, Avaliação
Nacional da Educação Básica, e a amostra selecionava escolas com mais de 10 alunos para 5º e 9º anos
do Ensino Fundamental e 3º ano do ensino médio. É pouco mencionado, mas para o 3º ano do Ensino
Médio da rede pública, a Prova Brasil é também amostral e dentro do critério de escolas com turmas de
3º ano com mais de 10 alunos. O SAEB, Sistema de Avaliação da Educação Básica, passou a designar
o conjunto dessas avaliações.

https://www.otempo.com.br/cidades/governo-descumpre-acordo-e-professores-ameacam-greve-1.1244637
https://www.otempo.com.br/cidades/governo-descumpre-acordo-e-professores-ameacam-greve-1.1244637
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A tabela 1 apresenta o número de escolas públicas estaduais de Minas Gerais com a

presença de turmas do 5º e 9º ano do Ensino Fundamental. Vale ressaltar, no entanto,

que os dados da Prova Brasil são de caráter censitário para escolas com turmas com

mais de 20 alunos nas séries avaliadas do Ensino Fundamental.

Tabela 1 - Número de Escolas presentes na Prova Brasil para MG
2007 2009 2011 2013 2015 2017

ESCOLAS
com 5º ano 2.054 1.210 1.853 1.649 1.417 1.649

ESCOLAS
com 9º ano 2.512 1.681 2.393 2.345 2.458 2.082

Fonte: Elaboração dos autores a partir de dados do Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB).

A quantidade de escolas no estudo é inferior ao número de escolas presentes em todo

banco da Prova Brasil. Isso ocorreu porque algumas escolas não apresentaram dados

para os seis períodos de tempo necessários para a aplicação de um painel de escolas.

2.3.1.1 - Características do quadro de Professores da Rede Estadual MG

Conforme os dados da amostra presentes na tabela 2, a composição do quadro de

professores da Rede Estadual de Minas Gerais (REE-MG) é majoritariamente

feminina. Esta composição apresenta semelhanças com o quadro de professores de

outros estados como São Paulo e Rio Grande do Sul, o que pode ser verificado

também pelos estudos realizados por Barbosa Filho e Pessôa (2011). Nos anos

recentes, observa-se um crescimento da presença masculina, fato que pode estar

atrelado ao processo de desconstrução da ideia de que a profissão docente deve ser

exercida exclusivamente por mulheres (VILARINHOS, 2019).

Tabela 2 - Características do quadro docente da rede estadual de Minas Gerais
(%)

2007 2009 2011 2013 2015 2017
Sexo

Homens 2.215
14,47%

978
13,86%

1.946
13,91%

1.827
14,21%

2.426
15,69%

6.200
22,27%

Mulheres 15.311
85,53%

6.078
86,14%

19.444
86,09%

11.027
85,79%

13.039
84,86%

21.637
77,73%

Nível de Escolaridade

Doutorado 74
0,41%

15
0,21%

39
0,2%

8
0,06%

15
0,11%

55
0,2%

Mestrado 127
0,71%

49
0,55%

135
0,01%

169
1,28%

319
2,02%

1.082
3,88%

Lato Sensu 8.916
49,21%

3.988
56,22%

8.641
62,78%

7.557
57,28%

9.535
60,47%

17.368
62,24%

Superior 7.877
43,46%

2.771
39,06%

4.548
33,04%

5.063
38,38%

5.556
35,23%

8.778
31,46%

Médio 1.126 271 400 395 344 352
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6,21% 3,82% 0,03% 2,99% 2,18% 1,26%
Situação

Efetivos 12.657
93,01%

5.253
77,26%

10.000
74,19%

8.580
68,09%

9.522
62,31%

20.674
75,89%

Não
Efetivos

951
6,99%

1.546
22,74%

3.478
25,81%

4.021
31,91%

5.758
37,69%

6.566
24,11%

Tempo de Serviço

Até 1 ano 576
3,30%

318
4,53%

438
3,18%

636
4,97%

435
2,82%

466
1,70%

1 a 2 anos 687
3,94%

236
3,36%

422
3,07%

550
4,30%

438
2,84%

909
3,31%

3 a 5 anos 1.470
8,43%

895
12,74%

1.179
8,57%

1.498
11,71%

1.860
12,06%

2.832
10,30%

6 a 10 anos 1.726
9,90%

834
11,88%

1.321
9,60%

2.637
20,61%

3.136
20,34%

5.742
20,89%

11 a 15
anos

2.850
16,34%

1.351
19,24%

1.377
10,01%

2.293
17,92%

2.924
18,96%

5.344
19,44%

16 a 20
anos

3.094
17,74%

1.151
16,39%

2.290
16,65%

1.868
14,60%

2.544
16,50%

4.797
17,44%

Mais de 20
anos

7.034
40,34%

2.238
31,87%

4.305
31,29%

3.315
25,90%

4.081
26,48%

7.403
26,92%

Fonte: Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB).

Quanto à situação dos docentes da REE–MG, observa-se uma redução no percentual

de docentes efetivos no período compreendido entre os anos de 2007 e 2015, mudança

que ocorreu após a efetivação dos servidores beneficiados pela Lei Estadual nº 100 de

2007.11 Essa movimentação pode ser explicada pela baixa taxa de reposição dos

docentes efetivos.

Por outro lado, durante o mesmo período, foram realizadas designações temporárias

para todos os anos da amostra por conta da natureza conjuntural das contas do estado.

Por serem processos mais simples de contratação, comparativamente à realização de

concursos públicos anuais, as designações temporárias economizam em

procedimentos administrativos e geram uma economia orçamentária, uma vez que

funcionários temporários custam menos ao setor público e, dessa forma, não

comprometem tanto os orçamentos futuros (AMORIM et al, 2018).

O uso recorrente desse expediente é interpretado como um desvirtuamento dos

princípios da administração pública postulados pela CF/88 art. 37. Portanto, a

elevação no percentual de professores efetivos em 2017 pode ser explicada pela

realização de um concurso público com mais de 13 mil vagas em 2015. Os aprovados

neste concurso foram empossados em 2016 (MINAS GERAIS, 2015).

11 A lei estadual nº100/2007 foi aprovada com o objetivo de regularizar os débitos previdenciários com
o Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) para obter o aval da União para financiamentos junto
aos órgãos internacionais (MINAS GERAIS, 2007). A lei efetivou servidores sem a realização de
concurso público e foi declarada inconstitucional pelo STF em 2015.
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Com relação ao tempo de serviço, a partir de 2013, se destaca a redução do quadro de

docentes com mais de 20 anos de tempo de serviço e um aumento de docentes com

tempo de serviço entre 6 e 10 anos. Tal fato pode ser explicado pela realização de

concursos públicos nos anos de 2007 e 2011 e por conta das consequências da

inconstitucionalidade da lei nº 100/2007 MG que, em 2015, retirou de uma vez 98 mil

professores do sistema estadual (AMORIM, et al, 2018).12

2.3.2 - Método: Regressão em Descontinuidade

Nos dados utilizados neste artigo, disponíveis pela Prova Brasil (MEC/INEP) apenas

para os anos ímpares, esse efeito da mudança salarial é captado em 2013. De 2011

para 2013, o salário nominal dos professores de escolas públicas estaduais de Minas

Gerais sofreu queda de 6,8% e o salário real teve queda de 16,4%, queda que pode ser

observada no gráfico 1. A política de salários em parcela única fez com que o

pagamento de gratificações ficasse suspenso.

Gráfico 1 – Evolução do Salário Real dos Docentes da REE - MG.

Fonte: Elaborado pelos autores, baseado em informações do SAEB e da SEPLAG/MG.

Acrescenta-se que no período em que vigorou a política, de 2012 até a data de redação

deste artigo, os reajustes dos subsídios dos professores foram sempre abaixo da

12 Os profissionais que haviam sido efetivados inconstitucionalmente sem a realização de concurso
público. “STF estende modulação em ADI sobre lei que efetivou profissionais da educação em MG”.
Brasília 20 de maio de 2015. <http://stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=291938>
último acesso em 10/07/2020.

http://stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=291938
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inflação. Tal mudança abrupta nos salários dos professores serviu de base para o

método de Regressão em Descontinuidade (RD) aplicado neste artigo.13 A quebra de

tendência pode ser verificada no gráfico 2. O gráfico 3 mostra a relação do salário real

ao longo dos anos em duas regressões que dividem o período em duas partes, de 2007

até 2011 (linha contínua) e de 2013 até 2017 (linha tracejada). Nota-se que a

tendência geral, a linha pontilhada, foi quebrada ao se partir a regressão em duas, isso

será usado no segundo estágio. Antes de 2013, os salários reais dos professores se

elevavam ao valor de 210 reais por ano, depois da mudança na política os salários

voltaram a ter revalorização de 2013 para 2015, mas a tendência de aumento salarial

passou a ser de 147 reais ao ano. Ao se considerar os dados para os seis anos

disponíveis, a tendência geral é de um aumento mais moderado do que nas duas

partições, de 86 reais ao ano.

Gráfico 2 – Tendência temporal do Salário Real em MG (regressão particionada)

Fonte: Elaborado pelos autores baseado em informações do SAEB e da SEPLAG/MG.

A proposta desse artigo é estimar uma Regressão em Descontinuidade (RD) para os

salários dos professores de Ensino Fundamental em Minas Gerais, a variável exógena

(running variable) será o tempo que denominaremos por T e os Salários serão

denominados por S. Com o resultado estimado dos salários fazer uma regressão em

dois estágios (2SLS – Two-Stage Least Regression), esse procedimento será descrito

na seção 3.2.

13 Método proposto por Thistlewaite e Campbell (1960).
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Segundo Menezes Filho et al (2012), o método RD pressupõe que existe uma relação

contínua entre os determinantes do resultado e a variável de interesse (S). Logo,

qualquer descontinuidade existente pode ser atribuída a um salto que ocorre no

tratamento em determinado valor do tempo (T). O tamanho deste efeito é medido pelo

efeito do tratamento no local, LATE (Local Average Treatment Effect) (LEE, 2016).

Denominando-se por D este efeito no ponto de descontinuidade e como c o valor de

corte na running variable (neste trabalho c = 2013), o efeito LATE é descrito da

seguinte maneira:

�(�) = � ��ꐠᆦ| � = � − � ��ꐠ�| � = � (ᆦ)

Em que S é o salário médio dos professores, o índice i representa o indicador para as

escolas, dado que na seção 4 um modelo com o painel de escolas foi também

estimado, dessa forma Si é o salário médio dos professores em cada escola i. No caso

do método de regressão em descontinuidade existe um valor de corte c para o qual o

grupo de indivíduos analisados muda seu status para o qual se analisa o efeito dos

salários antes (quando T < c) e depois (quando T > c). Estritamente, nesse valor de

corte c é possível observar a diferença de resultado para o antes e depois, o Si,0 indica

como os salários seriam no valor de corte caso seguissem a tendência vigente anterior

(quando T < c) e Si,1 indica o salário na vigência da mudança da política (quando T ≥

c).14

O valor de corte c costuma surgir a partir de decisões administrativas a respeito dos

beneficiários da política pública e diante da necessidade de se alocar eficientemente

os recursos; porém, considera-se que indivíduos muito próximos do valor de corte são

comparáveis, distinguindo-se apenas no tratamento (IMBENS E LEMIEUX, 2008).

A hipótese nula do modelo é de que D(c) = 0 e, nesse caso, o valor de corte não

explica nenhuma mudança na variável de interesse Y. Por outro lado, a rejeição da

hipótese nula (quando D(c) ≠ 0) implica que há um “salto” na variável de interesse, o

que quebra o pressuposto da continuidade e deixa forte a hipótese alternativa de que

há um fator causal externo, usualmente atribuído a um determinado tratamento que

ocorre a partir do valor c da variável instrumental.

A Regressão em Descontinuidade (RD) pode ser tratada de duas maneiras: pelo caso

fuzzy, que significa que o salto ocorre na probabilidade de participação quanto T > c,

14 A rigor é preciso observar que o valor E[Si,0|T = c] não existe nas observações, pois quando T = c a
política salarial já se alterou. Em palavras, o Si,0 no ponto onde T = c representa o valor dos salários
caso se comportassem na mesma tendência anterior à mudança de 2013. Noutras palavras, para os
dados observados c = 2013. No caso se observou uma queda do salário, então, D(c) < 0.
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mas não exatamente igual à 1, existem outros fatores que podem determinar na

probabilidade de participação no tratamento. O outro caso é o sharp, que significa que

ocorre o salto na probabilidade de tratamento quando T é igual a c e o salto é de 0

para 1, pois, nesse caso, assume-se que T é uma função descontínua em T. O caso

sharp foi o aplicado neste artigo, estima a relação de S e T em torno do ponto de corte

de T = c. O erro-padrão é estimado de forma direta em uma única regressão.

A Regressão em Descontinuidade (RD-sharp) é representada conforme a equação (2):

�� = � + ��� � ��� + �� �� ���: (2)

�� = � �� ≥ �

Na equação (2), o α é o parâmetro para o intercepto vertical, o parâmetro β mostra o

efeito do tempo (T), ou running variable, sobre os salários, é uma medida de

tendência. O τ é o parâmetro para capturar o efeito causal da RD (ou do tratamento,

no caso), pois D é uma variável dummy que é igual à 1 após a mudança da política do

piso salarial em Minas Gerais (ou seja, em 2013 e nos anos posteriores nos nossos

dados) e I e a função identificadora.15 Os erros estão representados por ε e assumem

as hipóteses de normalidade e de desvio-padrão constante, bem como a hipótese de

não autocorrelação, os salários, mesmo que médios para MG e médios para cada

escola i foram logaritmizados para se evitar a assimetria típica desse tipo de bancos.16

O objetivo por meio da regressão em descontinuidade é observar se houve o salto nos

salários quando houve uma quebra na tendência do salário real dos professores em

2013 conforme pode ser conferido nos gráficos 1 e 2 já apresentados. Cabe aqui

ressaltar que os dados da Prova Brasil pergunta os salários dos professores por faixas

de renda, e neste trabalho adotou-se sempre o valor superior de cada faixa de renda,

com exceção para a última faixa que no caso se adotou o limite inferior.17 Após isso

todos os salários nominais da pesquisa foram deflacionados pelo Índice de Preços ao

Consumidor Amplo (IPCA) do IBGE com o ano de referência em 2017.

A seção a seguir apresenta o modelo de dois estágios que foi importante para captar

como a mudança nos salários, S, pode explicar a mudança na proficiência, variável Y,

tanto para o modelo do estado de MG, quanto o modelo para as escolas.

15 Relembrando que legalmente, pela Lei Estadual nº 19.837/2011, a mudança ocorreu em Dezembro
de 2011, mas nos dados este efeito só foi capturado apenas em 2013. Os dados de 2011 presentes em
nossos dados são anteriores à mudança.
16 O modelo de MG dispensa os subscritos, a equação 2 fica apenas S = α + βT + τD + ε em que D = 1
para T ≥ c.
17 Esse padrão foi o escolhido, pois para as duas primeiras faixas (que abrangem 76% dos professores)
os valores dos salários realmente se aproximam do limite superior. No caso da primeira faixa o valor
superior era usualmente próximo do salário mínimo.
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2.3 - Método: Regressão em Dois Estágios com Variável Instrumental

O modelo RD é o ideal para estimar o comportamento dos salários após a quebra

estrutural, S, porém, neste artigo, se pretende também entender como os salários

podem ter impactado na proficiência dos alunos, Y, de maneira que é também

necessária uma equação para explicar essa relação.

Como explicado por Angrist e Imbens (1995) o método de regressão em dois estágios,

abreviado como 2SLS (Two-Stages Least Squares), no inglês, é aplicado quando o

resultado de uma variável endógena se faz necessária em outra regressão. Dessa

maneira, esse método é muito apropriado para a observação do efeito dos salários na

proficiência diante da mudança da política salarial. Isso ocorre por conta do “salto”

ser importante para a explicação dos salários dos professores, mas ser menos

evidenciado nos dados da proficiência, tal como se pode ver no gráfico 3.

Gráfico 3 – Proficiência média dos alunos do 5º e 9º ano da rede estadual de MG

Fonte: Elaborado pelos autores, baseado em informações do SAEB de 2007 a 2017.

O interesse do método de Regressão em dois estágios está em decompor o efeito dos

Salários em duas fases para se possibilitar a interpretação do parâmetro de efeito desta

variável (o parâmetro δ2S na equação 3.2 no conjunto de equações 3 abaixo). A

equação 3.1 reapresenta a equação 2 vista na seção anterior e a equação 3.2 é o

segundo estágio para captar o efeito de salários.
�� = � + ��� � ��� + �� (3.ᆦ)
�� � � � ����� � �� (3.�)

A equação (3.2) é estimada a partir dos resultados de Si encontrados na equação

anterior, o chamado primeiro estágio. A equação (3.2) é chamada de segundo estágio
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e incorpora a variável S (salários dos professores) já estimada pela primeira regressão,

por isso o �� i.

Em verdade, é possível substituir (3.1) em (3.2) para se obter a chamada forma

reduzida da equação estimada como mostram Angrist e Pischke (2009) e, nesse caso,

os erros em (3.2) são formados por um erro composto, ei = ui + δεi, em que δ é o

parâmetro verdadeiro da equação (3.2) e εi representa os erros já conhecidos da

regressão (3.1), o ei é o erro “puro”, sem interferência, da equação 3.1. Por conta disso,

a estimação de δ2S, apesar de não possuir viés, não possui as melhores estimativas

para os intervalos de confiança do parâmetro, sendo necessário adotar uma correção

para obter erros-padrão mais confiáveis, isto foi feito nas estimativas da seção 4.

2.4 - Estimação e Resultados

A estimação da regressão ocorrerá em dois estágios: o primeiro estágio tem o objetivo

de regredir a variável explicativa em função do instrumento; já o segundo estágio tem

como objetivo regredir um modelo para a variável de interesse, a proficiência, em

relação aos valores das variáveis explicativas (WOOLDRIDGE, 2002).

O primeiro modelo, também chamado de primeiro estágio, é o que estima os efeitos

sobre o salário dos professores conforme as equações (4.1) e (4.2). Os salários neste

modelo serão explicados pela tendência de valorização ao longo dos anos e por conta

da política do estado para o ano de 2013, a mudança da política salarial de Minas

Gerais discutida na seção 2. São duas versões para a mesma equação, uma deles

captura o efeito apenas de curto prazo, apenas para 2013 (variável d2013), e outra

equação com o efeito de maior prazo com a variável pós2013, que capta o efeito de

2013, 2015 e 2017:

�thá��h = �ᆦ + �ᆦ � t݊h� � �ᆦ � ���ᆦ3 + �ᆦ (4.1)

�thá��h = �� + �� � t݊h� � �� � ��ó���ᆦ3 + �� (4.2)

Em que o α é o termo constante, o parâmetro β é a tendência dos anos e o parâmetro τ

representa o efeito do tratamento (mudança da política) para o ano de 2013 (τ1), ano

em que ocorreu a quebra na tendência salarial dos professores no estado de Minas

Gerais.

Na equação (4.1), a variável d2013 assume o valor de 0 para os anos de 2007, 2009 e

2011, que foram os períodos em que o salário real apresentou uma tendência de

elevação, enquanto que no ano de 2013 houve uma inversão nessa tendência e por
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isso assumiu-se o valor de 1. Para os demais anos 2015 e 2017, a variável volta a ser

zero.

Já na equação (4.2), a variável dpós2013 assume valor 0 para os anos de 2007, 2009,

2011 e valor igual a um para os anos de 2013, 2015 e 2017, a política de subsídio

parcela única continuou vigorando nos anos posteriores. O objetivo da equação (4.2) é

o de analisar o efeito da política após a mesma apresentar uma quebra de tendência no

ano de 2013.

A quebra na tendência dos salários reais médios dos professores em Minas Gerais

ocorreu após a implantação do subsídio de parcela única, em vigor a partir de 2012,

que, além de fixar o salário dos professores em uma parcela compulsória, congelou o

processo de não movimentação nas carreiras entre os anos de 2012 e 2015.

O segundo modelo, chamado de segundo estágio, estima efeitos da variável estimada

(salários) nas estimativas das equações (4.1) e (4.2) sobre a proficiência das escolas

da do banco de dados para Português e Matemática, conforme equação (5):

Proficiência = γ + δ � salário + u (5)

Em que o γ é o termo constante, o parâmetro δ é o resultado de interesse para se

analisar a política salarial e u é o termo do erro aleatório. Como vimos na seção 3.3,

há mais de uma maneira de se estimar δ, essas diferentes técnicas serão abordadas na

seção 4.1. Vale ressaltar que, diferentemente do que ocorreu com os salários, a

proficiência dos alunos em Português e Matemática não apresentou nenhuma quebra

da tendência no ano de 2013.

Para o 5º ano do Ensino Fundamental, durante o período em análise, se pode observar

uma evolução robusta na proficiência apenas entre os anos de 2007 e 2009, quando a

proficiência, segundo o SAEB para os anos iniciais em português, passou de 185,51

para 202,66 e, no caso de matemática, passou de 204,46 para 227,75, representando

uma variação positiva de 8,46% e 11,39%, respectivamente e em um intervalo de 2

anos. Entretanto, entre 2009 e 2017, a proficiência para os anos iniciais avançou em

ritmo lento, passando de 202,66 para 225,6 em português e de 227,75 para 232,69, em

matemática, uma variação positiva de 10,17% e 2,12%, respectivamente (para um

intervalo de 8 anos entre as provas).

Em resumo, ainda para o 5º ano do Ensino Fundamental, em apenas 2 anos, a variação

dos resultados de matemática foram maiores do que o restante da evolução da

proficiência nos 8 anos seguintes. Em português a diferença não é tão dramática mas,
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ainda assim, a evolução entre 2007 e 2009 quase se iguala à evolução do período de 8

anos entre 2009 e 2017.

Para o 9º ano essa queda se torna ainda mais dramática, em matemática, desde 2011 o

desempenho médio dos alunos se encontra em queda, saindo de uma média de 263,79,

em 2011, para o resultado de 256,43 em 2017, perda de 2,8% nos resultados. Em

Português, desde 2009, os resultados do 9º ano se elevaram apenas 1,5%.

2.4.1 - Resultados Agregados

Dois modelos foram testados para estimar as equações (4.1), (4.2) e (5), o primeiro

deles é o modelo agregado, que tem o objetivo de verificar a especificação dos

modelos deste artigo de maneira agregada, ou seja, a partir da média geral da

REE-MG. O segundo modelo é o modelo por escolas, apresentado na seção 4.2.

No modelo agregado, estimado em dois estágios, primeiro se verifica o efeito da

política nos salários reais dos professores. Repare que as equações (5.1) e (5.2) se

diferem uma da outra apenas pelo fato de que na primeira a dummy utilizada capta

apenas o efeito do ano de 2013 e na segunda a variável binária assume o valor 1 para

todos os anos posteriores à 2013, inclusive o ano de 2013. Os resultados dessas duas

regressões são apresentados na tabela 3:

Tabela 3 – Estimativas de efeitos sobre os salários dos professores, MG
Variável Estimativa de 2013 Estimativa Pós 2013

Intercepto (α) 3095,19 **** 3374,76 ****
anos (β) 92,72 ** 177,99 **
d2013 (τ) - 468,24 **** - 715,22 ***

R² ajustado: 0,618 R² ajustado: 0,611
Número de Observações: 6
Estatística F: 5,05 em 2 e 3 Graus de Liberdade, p-valor: 0,1096

Níveis de Significância: **** 0,005; *** 0,01; ** 0,05; * 0,1; ‘ ‘ n.s.
Obs: A variável ‘Anos’ com os anos ímpares de 2007 até 2017 foi transformada na sequência -5, -3, -1, 1, 3, 5 e
auxilia na interpretação do intercepto.
Obs2: Estatística F para dummy d2013, o resultado para dpos2013 é próximo.

Os resultados do modelo de primeiro estágio de (5.1) e (5.2) são bem simples e

possuem muito poucos dados dado que a série de tempo da Prova Brasil ainda é

pequena, apenas 6 observações desde 2007 até aqui. As regressões dessa seção

servem para demonstrar a versão mais simples e agregada do modelo. A variável de

tendência dos anos (o parâmetro β) apresentou os resultados conforme o esperado

para as os dois modelos estimados, ou seja, uma tendência positiva da relação entre o



33

salário real e os anos. No primeiro modelo há um aumento médio de R$ 92,72 a cada

dois anos no salário real e no segundo modelo esse aumento é de R$ 177,99.

Note-se que a quebra estrutural (parâmetro τ) não foi significativa apesar de denotar

perda importante do salário real, na seção 4.3, modelo por escolas, veremos que essa

variável será significativa. Observa-se que a redução do salário real no ano de 2013,

devido aos efeitos da implementação do sistema de subsídio de parcela única, gerou

uma quebra na tendência de evolução do salário real dos professores conforme gráfico

2. Essa quebra ocorrida no ano de 2013 gerou o que Lee (2016) chama de ponto de

descontinuidade entre a variável instrumental e o salário que implicou em um salto

para um ponto inferior, ou seja, D(c) < 0 para os salários.

É importante entender que a mudança na política salarial em Minas Gerais foi

acompanhada de muita movimentação por partes dos atores políticos. Durante 2011 a

demanda para que o governo de Minas Gerais cumprisse a Lei 11.738/08 do Piso

Salarial era forte. Os sindicatos diziam que o salário base deveria estar acima de

R$950,00 para todos os professores, o governo se justificava dizendo que, ao se

considerar os adicionais aos salários, a totalidade dos professores ganhava acima do

piso. O fato é que em 2011 os professores, em questionamento a implementação da

nova política, realizaram a maior paralisação docente da história da REE-MG, com

duração de 114 dias, o que parece deixar claro que o sistema de pagamento vigente

não foi bem aceito por grande parte da docência, porém, em 2013, a queda do salário

real deixou a classe ainda mais insatisfeita, mesmo que cumprindo legalmente a lei do

piso salarial.

Tais fatos devem ter impactado nos resultados dos alunos em 2011 e 2013. De fato,

desde 2009, tanto em Português quanto em Matemática, a evolução das médias de

proficiência na Prova Brasil para Minas Gerais nunca recuperou o ritmo do início da

série.

No caso do método escolhido para este trabalho, o importante é distinguir a relação

entre salários e proficiência e verificar se o impacto nos salários gerou também queda

na proficiência. Nesse caso duas estimativas são possíveis para a equação (5), o

método 2SLS (Two Stage Least Squares), na equação (6) abaixo:

Proficiência = γ + δ2S� �� + u (6)

Em que �� é o salário estimado de acordo com (4.1) e, além disso, a Proficiência pode

ser para Matemática ou Português, tendo-se assim quatro regressões para este modelo.
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Os resultados para essas regressões para as duas provas estão na tabela 4, para

facilidade de visualização os parâmetros dos salários foram multiplicados por

R$1.000,00, ou seja, são parâmetros que equivalem a um aumento de mil reais em

média dos salários reais dos professores.

Tabela 4 – Estimativas de efeitos dos salários sobre a Proficiência dos alunos,
MG

Português
Variável Estimativas de 2013 Estimativas Pós 2013

Intercepto (γ) 113,23** 108,20 **
Salários (δ2S) 31,73** 33,41 **
Amostra

R² Ajustado
F-test (p-valor)

6
0,6029

8,59 (0,043)

6
0,6894

12,1 (0,025)
Matemática

Variável Estimativas de 2013 Estimativas Pós 2013
Intercepto (γ) 174,45 *** 160,40 **
Salários (δ2S) 16,94 *** 21,60 *
Amostra

R² Ajustado
F-test (p-valor)

6
0,2032

2,27 (0,206)

6
0,4828

5,67 (0,076)
Níveis de Significância: **** 0,005; *** 0,01; ** 0,05; * 0,1; ‘ ‘ n.s.
Obs: A variável ‘Anos’ com os anos ímpares de 2007 até 2017 foi transformada na sequência -5, -3, -1, 1, 3, 5 e
auxilia na interpretação do intercepto.

Os resultados da tabela 4 indicam para algum efeito significativo dos salários na

proficiência, quanto maiores os salários médios, maiores as notas. Em seu melhor

resultado, por exemplo, o modelo para português com a variável pós2013, um

aumento de R$ 1.000,00 na média do salário dos professores pode levar a um

aumento de 33,41 pontos, na média, nas provas de português, essa elevação é de

aproximadamente dois terços do desvio-padrão observado em 2017 para essa

dimensão de aprendizado.

O único caso não significativo a menos de 5% foi matemática para o modelo com a

dummy, d2013. Apesar de animadores, tais resultados devem ser tomados com cautela,

como visto na seção 3, o estimador δ2S é não viesado, no entanto, sua construção não

auxilia a obtenção dos intervalos de confiança mais adequados para o teste de

hipótese, pois, como vimos na seção 3, u é um erro composto.

Felizmente, a função ivreg do pacote AER (Applied Econometrics with R)

desenvolvido por Kleiber e Zeileis (2008) na linguagem R, fornece uma correção para

esse estimador. Para os modelos agregados esse estimador não foi significativo, muito

por conta do número muito baixo de observações agregadas. Nota-se que os valores

do teste F foram baixos na maioria das regressões, não se distinguindo fortemente a
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relação entre as variáveis. Na subseção 4.2 a seguir veremos que os modelos serão

significativos para a amostra de escolas.

Finalizando esta seção, o gráfico 4 apresenta a relação positiva entre salários reais e

proficiência para as duas disciplinas (português em preto e matemática em vermelho).

Cada ponto possui também uma legenda para o ano em que a observação ocorreu.

Gráfico 4 – Correlação entre salários reais médios e proficiência em MG

Fonte: Elaborado pelos autores, baseado em informações do SAEB 2007 a 2017.

2.4.2 - Resultados por Escolas

Os resultados da regressão em descontinuidade pelo método de dois estágios tiveram

como primeiro estágio as equações (4.1) e (4.2). No modelo por escolas, entretanto, o

número de observações é bem maior (8.615 escolas) que o número existente no

modelo agregado (6 anos), que considerou apenas os dados agregados da Prova

Brasil/SAEB de 2007 a 2017.

Neste modelo por escolas os resultados do modelo de primeiro estágio mostraram alta

significância (isto é, baixo p-valor) para as variáveis instrumentais empregadas no

trabalho (o efeito da mudança da política salarial). Outro aspecto novo no modelo

desta seção é que se trata de um painel desbalanceado de escolas, algumas escolas

estão disponíveis para todos os anos (32%) e 69% das escolas aparecem 4 ou mais

vezes. Um percentual de 13,5% aparece apenas uma única vez. Por conta disso os

dados precisam considerar também essa característica. Os resultados das estimativas

do modelo para salários no painel de escolas podem ser vistos na tabela 5.
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Tabela 5 – Estimativa dos efeitos sobre salários dos profs, painel de escolas (MG)
Variável Estimativa de 2013 Estimativa Pós 2013

Intercepto (α) 3383,14 **** 3630,62 ****
anos (β) 43,21 **** 110,59 ****
d2013 (τ) -198,46 **** -561,12 ****

Controle de escolas Sim Sim
R² ajustado: 0,1045 R² ajustado: 0,1218

Número de Observações: 7401
Estatística F: 1,45 em 2233 e 6384 Graus de Liberdade, p-valor: 2,2e-16

Níveis de Significância: **** 0,005; *** 0,01; ** 0,05; * 0,1; ‘ ‘ n.s.
Obs: A variável ‘Anos’ com os anos ímpares de 2007 até 2017 foi transformada na sequência -5, -3, -1, 1, 3, 5 e
auxilia na interpretação do intercepto.
Obs2: Estatística F para dummy d2013, o resultado para dpos2013 é próximo.

Os dados de escolas possuem muito maior dispersão do que os dados agregados e isto

pode ser visto no gráfico 5, nele encontramos escolas com média de salários reais dos

professores muito alta, mas resultados de proficiência baixo. O contrário é também

verdadeiro, escolas com média salarial baixa, mas que apresentam bons resultados. A

relação entre salários e proficiência continua positiva, porém, se verifica que a relação

é positiva até determinada faixa de salários, podendo ser negativa para valores muito

altos.18 Os dados de 2013 estão destacados em vermelho e os dados das escolas nos

demais anos estão na cor cinza (a proficiência apresentada é a da prova de Português).

Gráfico 5 – Relação Salário Real e Proficiência em Português, destaque para
2013

18 A função loess do R permitiu visualizar essa relação não linear no gráfico 6. Seria muito interessante
explorar outras especificações para o modelo para este caso, mas abranger este aspecto na
especificação dos modelos fugiria ao escopo inicial deste trabalho. Nas considerações finais voltaremos
a tecer considerações sobre esse assunto.
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Fonte: Elaborado pelos autores, baseado em informações do SAEB 2007 a 2017.

Os resultados confirmam o que foi encontrado na seção 4.1, no caso, para as

regressões do modelo de Variáveis Instrumentais feito para o painel de escolas

apresentaremos o parâmetro já com o intervalo de confiança corrigido e gerado pela

função ivreg do pacote AER do R. (KLEIBER e ZEILEIS, 2008). A versão do R

utilizada foi a 4.0.0.

Os resultados da tabela 6 apresentaram um efeito maior da política salarial na

proficiência de português em relação à matemática, assim como foi nos resultados

agregados. Novamente os resultados dos parâmetros para os salários reais foram

multiplicados por R$1.000,00 para sua melhor interpretação. Na primeira regressão da

tabela 6, leia-se, por exemplo, que mil reais de aumento de médio no salário dos

professores (um aumento de 30% a 40% do salário) provocaria um aumento na

pontuação média em português para os alunos de 12,22 pontos (cerca de 24% do

desvio-padrão).

Tabela 6– Estimativa de efeitos dos salários sobre a proficiência dos alunos,
painel de escolas MG

Português
Variável Estimativas de 2013 Estimativas Pós 2013

intercepto (γ) 173,90 **** 174,10 ****
salários (δ) 12,22 **** 12,14 ****

controle de escolas Sim Sim
Amostra

R² Ajustado
Wald-test (p-valor)

7383
-0,056

645,4 (2.2e-16)

7383
-0,055

662,4 (2,2e-16)
Matemática

Variável Estimativas de 2013 Estimativas Pós 2013
intercepto (γ) 197,01 **** 195,50 ****
salários (δ) 9,51 **** *** 10,09 ****

controle de escolas Sim Sim
Amostra

R² Ajustado
Wald-test (p-valor)

7383
-0,021

415,7 (2,2e-16)

7383
-0,032

480,0 (2,2e-16)
Níveis de Significância: **** 0,005; *** 0,01; ** 0,05; * 0,1; ‘ ‘ n.s.
Obs: A variável ‘Anos’ com os anos ímpares de 2007 até 2017 foi transformada na sequência -5, -3, -1, 1, 3, 5 e
auxilia na interpretação do intercepto.

Os R² ajustados são negativos para o caso das regressões ‘ivreg’ realizadas. Isso

ocorre por conta do número grande de variáveis ao se introduzir os controles por

escolas (efeito fixo), bem como a maior dispersão do banco de escolas já mencionada.

Entretanto, nos modelos de 2 estágios “manuais” em que se coloca o valor estimado
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dos salários na equação da proficiência (equação 6) e que são estimados por mínimos

quadrados ordinários, os R² ajustados não são nunca menores do que 0,60.

Conforme explicado por Angrist e Pischke (2009, p.127), o teste de Wald é dado pela

relação entre o efeito da variável instrumental em Yi (a proficiência média das escolas)

e o efeito da mesma variável instrumental na variável explicativa, Si (os salários

médios em cada escola) no nosso caso. Sendo assim, esse teste fornece uma medida

do quanto que a variável Y consegue ser explicada por S, levando-se em conta a

tendência temporal retratada por T e a mudança da política dada pela variável D.

Quanto maior o valor da estatística de Wald, maior o poder explicativo do modelo. As

regressões da tabela 6 possuem todas elas o valor do teste de Wald significante.

Em resumo, podemos dizer que os modelos apresentados estão em linha com a

revisão da literatura que fizemos sobre o assunto. A redução na movimentação das

carreiras após o Sistema de Subsídio de Parcela Única, como afirmada por Pereira

(2015), bem como a falta de reajuste e o fim das gratificações entre os anos de 2012 e

2015, tal como afirmado por Rodrigues (2016), apresenta uma relação com os

resultados encontrados e com a quebra de tendência na evolução salarial. Essa quebra

de continuidade se coaduna com o ponto sobre os incentivos corretos, levantado por

Barbosa Filho, Pessôa e Afonso (2009), ao reduzir o salário real, a carreira ficou

marginalmente menos atrativa, e isso pode ter impacto no incentivo de esforço e

ingresso na carreira por parte dos professores.

Assim como Gatti (1997) lembrou, nós podemos enfatizar também a questão da falta

de estímulos em relação à carreira por conta da defasagem salarial. Vimos com os

nossos dados que tais salários possuem relação com a proficiência, sendo que o

modelo (VI) busca especificar a causalidade e não apenas fazer uma correlação entre

as variáveis. Novamente recorrendo à Profª. Gatti, salários defasados podem afetar na

qualidade das aulas e por consequência no aprendizado dos alunos.

Uma questão que vale observar nos resultados encontrados, é que a política salarial do

Governo de Minas para os professores, quando não controlada, não gerou a quebra de

tendência para a proficiência ao mesmo tempo em que a quebra na tendência do

salário real se tornou visível. Tal fato permitiu o desenho quase-experimental

analisado neste artigo.
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2.5 - Considerações Finais

Separar o efeito causal na relação entre salários dos professores e desempenho dos

alunos é tarefa difícil no âmbito das ciências sociais e econômicas, uma das formas de

buscar essa causalidade é por meio dos métodos quase-experimentais. Por conta de

uma mudança abrupta na política salarial de Minas Gerais ocorrida em fins de 2011,

este artigo buscou compreender o efeito da relação entre os salários dos professores e

o desempenho dos alunos do 5º ano da Rede Estadual de Educação de Minas.

Para fundamentar a metodologia utilizada, a legislação federal e do estado de Minas

Gerais foi consultada, bem como a literatura sobre o tema da relação dos salários dos

professores e a qualidade da educação. Outra fonte de informação foram os trabalhos

nas áreas dos métodos de Regressão em Descontinuidade e Regressões em dois

estágios com dados de escolas em painéis. Como fonte de dados empregou-se os

dados da Prova Brasil (INEP) entre os anos ímpares de 2007 e 2017 e dados

administrativos da SEPLAG-MG.

Dois conjuntos de dados foram utilizados: (1) o agregado, com dados de Minas Gerais

e o de escolas (2), que possui sempre mais de 1.200 escolas para qualquer um dos

anos disponíveis. A construção do modelo com o banco de dados agregado é bem

simples e por isso de fácil interpretação, no entanto, por ser uma série de apenas 6

pontos no tempo, há muito pouca informação para se garantir a confiabilidade

completa dos modelos mais simples, eles são úteis apenas por fornecerem a direção da

análise.

Quanto ao banco de escolas, a vantagem é o volume maior de informação disponível,

a relação salário médio e proficiência média é verificada por escolas, no entanto, esse

banco não é isento de problemas. A Prova Brasil tem caráter quase censitário para as

escolas públicas, mas fazem parte da amostra apenas escolas que possuem mais de 20

alunos cadastrados no censo educacional para as turmas do 5º ano. Isso faz com que

algumas escolas possam entrar e sair da amostra. Além disso, o quadro de professores

não é fixo por escolas, podem lecionar em mais de uma escola e se alterar de ano para

ano, tal como visto na seção 2.

Mais testes de especificação dos modelos, testes de causalidade e de robustez podem

ser acrescidos em abordagens futuras deste trabalho. Pode auxiliar também abranger o

escopo de estudo para demais estados brasileiros que por ventura tenham passado por

mudanças de política salariais similares a estas de Minas Gerais. A ampliação dos
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dados por um período maior de tempo tem a possibilidade de permitir analisar a

tendência dos salários e da proficiência para um efeito de longo prazo que não foi

ainda possível captar com este trabalho.

Outro ponto metodológico é que o “salto” de proficiência entre 2007 e 2009 foi muito

mais alto do que qualquer outro avanço em pares de anos posteriores, esse fato

influencia a “quebra” que se pretendeu estimar neste trabalho. Análises iniciais feitas

pelos autores retirando o ano de 2007 da amostra sugerem que o modelo agregado de

MG deixa de explicativo nessa situação. Novamente, dado o número baixo de

observações do banco agregado, isso não chega a ser uma surpresa, mas para o banco

de escolas, retirarmos 2007 não afetou de maneira exacerbada o ajuste deste modelo.

Para além dessas considerações de métodos, levantamos neste artigo que 2011 já

havia sido um ano movimentado em termos de negociações entre professores e o

governo, naquele ano ocorreu uma paralisação de 114 dias com resultados que

certamente possuem influência e ajudaram a “quebrar” a tendência que se formara

entre 2007 e 2009. Ainda assim, após 2011, nenhuma tendência de crescimento tão

rápida quanto àquela inicial voltou a ser observada, nem para Matemática nem para

Português. Faz-se necessário entender os motivos desse processo.

Como ressaltado, a mudança salarial ocorreu ao final de 2011, passando a valer a

partir de 2012, mas ao contrário do que os professores esperavam, o resultado geral

foi uma depressão do salário real que nos dados só pode ser verificada em 2013, não

se sabe, pela indisponibilidade de dados, qual foi o comportamento das variáveis de

proficiência durante 2012.

Apesar das limitações expostas, acreditamos que esse estudo ajuda a compreender

como se dá uma parte da relação causal entre salários e proficiência dos alunos.

Resultados das regressões nos levam a crer que a redução do salário real dos

professores da REE-MG, diante da política de parcela única, teve efeitos negativos e

significativos sobre a proficiência dos alunos, o que nos faz concluir sobre a

importância da realização de uma política salarial bem instrumentada, capaz de

manter o status de bem-estar para os docentes e demais profissionais da educação e de

maneira a reforçar seus impactos para um melhor desempenho dos alunos no sistema.

Os resultados indicam que uma queda (ou aumento) de 1.000 reais na média de

salários reais dos professores tem efeito em um intervalo de proficiência que, para os

casos significativos, pode variar desde o mínimo de 20% do desvio-padrão de

proficiência em matemática até o máximo de 67% do desvio-padrão para português,
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esses resultados são relevantes para se considerar a realização de pesquisas mais

direcionadas para captar este efeito.
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3 - Parte 2: O impacto das interrupções das aulas no desempenho dos alunos:

uma análise para as redes estaduais de ensino do Brasil

Resumo

Neste trabalho analisamos o efeito das interrupções das aulas no desempenho escolar

dos alunos. Na revisão de literatura, foram citados estudos a respeito das paralisações

por greves e interrupções devido a questões sanitárias e climáticas e os efeitos no

aprendizado dos alunos. Para a aplicação metodológica dos dados, utilizou-se da

estimação de um painel com informações a respeito dos dias paralisados, conforme

informado por entidades sindicais. Além disso, foram acrescidas informações a

respeito da proficiência dos alunos em Português e Matemática para os anos ímpares

de 2007 e 2017. Os resultados sugerem que greves ou paralisações impactam

negativamente o desempenho dos alunos no 9º ano do Ensino Fundamental.

Palavras-chave:

Educação Básica – Proficiência – Painel – Paralisações

JEL: I20; I21; C23; J52

Abstract

In this paper we analyze the effect of class interruptions on students' school

performance. In the literature review, studies on strikes and interruptions due to

sanitary and climatic issues and the effects on students' learning were cited. For the

methodological application of the data, we used the estimation of a panel with

information about the days paralyzed, as informed by union entities. In addition,

information was added regarding students 'proficiency in Portuguese and Mathematics

for the odd years of 2007 and 2017. The results suggest that strikes or stoppages

negatively impact students' performance in the 9th grade of elementary school.

Key words:

Basic Education - Proficiency - Panel - Shutdowns

JEL: I20; I21; C23; J52
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3.1 - Introdução

A literatura acadêmica sugere que interrupções nas aulas prejudicam o desempenho

dos estudantes pois o calendário acadêmico fica comprometido, seja por reposições

aceleradas, seja por, nos casos mais severos, uma redução na quantidade de dias

letivos. O objetivo deste artigo é verificar o quanto essas interrupções prejudicam o

processo de aquisição de conhecimento dos estudantes dos alunos do 5º e 9º ano do

Ensino Fundamental redes públicas estaduais brasileiras.

Em relação aos dias de interrupção das aulas, os dados utilizados neste estudo são

originados da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE), que

colaboraram informando quantos dias de greve ou paralisação constam para cada ano

no período de 2007 até 2017. Os dados de desempenho se referem ao Sistema de

Avaliação da Educação Básica (SAEB) do Instituto Nacional de Pesquisas

Educacionais (INEP), que mede a proficiência dos alunos das redes estaduais para

português e matemática nos anos ímpares de 2007 até 2017.

Segundo Meyeres e Thomasson (2007), as aulas interrompidas por consequências de

crises sanitárias e eventos climáticos adversos podem gerar efeitos irreversíveis na

escolaridade dos alunos. Já Sacerdote (2012) concluiu que os alunos atingidos pelo

furacão Katrina apresentaram queda de desempenho em Matemática. A pandemia da

Covid-19 em 2020 paralisou as aulas em todo o sistema de educação e segundo

Oliveira, Gomes e Barcelos (2020) os efeitos no aprendizado serão sentido de maneira

desigual, principalmente em matemática

A interrupção das aulas por greves também pode trazer consequências negativas para

os níveis de aprendizado dos alunos, tal como afirmam Balou (2001), Jobson (2009),

Belot e Webbink (2010) e Annegueset al (2017). Apesar de estudos afirmarem que

existe uma relação negativa entre as paralisações das aulas e o desempenho dos

alunos, não há consenso a respeito do tema como afirmam Zwerling (2008) e

Lovenheim (2009). Os dois últimos autores afirmam, em seus respectivos estudos,

que não há uma relação negativa entre greve e desempenho.

Por meio dessas duas bases foi construído um painel de estados em que constam

informações, para cada ano, do número de dias corridos sem aula.O método aplicado

foi o de dados em painel com efeitos fixos.

Os resultados sugerem que greves e paralisações possuem um efeito não linear sobre

o desempenho dos alunos. Dados do modelo sugerem que poucos dias de interrupção
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das atividades letivas não surtem efeito negativo na média de desempenho dos

estudantes por estados. No entanto, interrupções entre 46 e 60 dias provocam uma

perda média de desempenho de aproximadamente 3 pontos de proficiência de

português e de mais de 5 pontos em interrupções nas aulas no período entre 76 e 90

dias. Em matemática os resultados são similares, no entanto não são significativos.19

Esses resultados mostram o “custo” não monetário de uma greve pelo lado da perda

de aprendizado dos alunos e buscam medir as desvantagens de interrupção das

atividades escolares. Sabe-se que as greves se inserem no contexto de valorização da

carreira docente e de recomposição salarial.

Para os anos analisados, de 2007 até 2017, a grande demanda dos docentes dizia

respeito ao cumprimento do Piso Salarial, lei 11.738 de 2008. Neste período, as

paralisações abrangeram desde pequenos eventos até paralisações de mais de 100 dias,

capazes de comprometer bastante o calendário letivo escolar.

O artigo está organizado em quatro partes além desta introdução. Na parte 2 é feita

uma revisão na literatura sobre a relação entre sindicalização e a paralisação dos

professores, bem como o impacto no desempenho dos alunos. Na parte 3, a fonte de

dados utilizada e os detalhes do método empírico. Já a parte 4 faz uma discussão dos

resultados encontrados na seção anterior e explora suas implicações. Por fim, na seção

5, são feitas algumas considerações finais sobre o trabalho.

3.2 - Como a literatura vê a relação entre a interrupção das aulas e
desempenho?

Perez-Muñoz (2017) afirma que entre os argumentos utilizados pelos que defendem a

educação como atividade essencial está aquele que diz que uma paralisação das aulas

por muito tempo pode ferir o direito à educação presente na carta dos direitos

humanos. A educação é um direito básico para o exercício da cidadania.

Nos Estados Unidos e na Europa, o efeito da sindicalização e das greves no

aprendizado dos alunos tem sido objeto de alguns estudos, principalmente a partir da

década de 80. Tais estudos apresentaram resultados pouco consensuais. Para Appleton

(1984), o efeito das greves dos professores é capaz de gerar reflexos prejudiciais,

principalmente para os pais dos alunos mais pobres, por conta de existir na escola um

ponto de apoio para que os pais possam atuar no mercado de trabalho. Quando a

escola deixa de funcionar em função das greves, essa situação pode acabar gerando

19 Na seção 4 os valores exatos desses parâmetros são apresentados, em especial, na tabela 1 e 2.
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problemas; em situações extremas, isso faz com que os pais tenham de deixar o

mercado de trabalho de tempo integral para cuidar dos filhos.

Eberts e Stones (1987) argumentaram que as notas dos alunos com desempenho

dentro da média de escolas em que os professores são sindicalizados são melhores que

as notas dos alunos de escolas não sindicalizadas. Porém, o desempenho dos alunos

abaixo e acima da média, nas escolas sindicalizadas, é inferior ao de escolas não

sindicalizadas. A explicação, segundo os autores, ocorre pela forma de comunicação e

pela maneira como os sindicatos se organizam para atender as demandas dos

estudantes, além da padronização das técnicas de ensino que existem nas escolas

sindicalizadas.

Por meio de uma estimação por dados em painel entre 1972 e 1983, Kurt (1987)

testou três hipóteses para explicar a queda do desempenho dos alunos nos testes de

desempenho aplicados para ingresso nas universidades dos Estados Unidos: o

ambiente social do estudante; os recursos da educação por parte do Estado; e a

sindicalização dos professores. Os resultados mostraram que o crescimento da

atividade sindical apresentou resultados negativos para o desempenho dos alunos.

Através da abordagem de Heckman (1979), Register e Grimez (1991) concluíram que

nos EUA, os alunos cujos professores são sindicalizados tendem a ter um desempenho

melhor nos exames do que os alunos em que os professores não são sindicalizados,

com efeitos mais notáveis principalmente em matemática. Os autores justificam que

esse resultado ocorreu devido à padronização do ambiente de trabalho dos professores

sindicalizados, com regras de trabalho bem estabelecidas, capazes de reduzir a chance

de ações discriminatórias com os alunos, gerando benefícios de aprendizagem

refletidos nos exames de desempenho.

Empregando uma abordagem microeconômica, Hoxby (1996) afirmou que o

sindicalismo dos professores pode afetar a função de produção educacional. A autora

levanta duas razões para esta teoria: a primeira é o pressuposto de que os professores

buscam maximizar a mesma função objetivo que os pais dos alunos e os

administradores públicos, isto é, o melhor desempenho possível dos alunos.

Entretanto, por conta de os professores possuírem mais informações a respeito dos

alunos, isso faz com que os professores possuam mais controle sobre insumos que

interferem em sua atividade. O estudo concluiu que apesar das escolas com maior

poder de sindicalização terem conseguido mais insumos do Governo, as mesmas

apresentaram maior taxa de abandono, o que gera perda de eficiência nos EUA.
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Em um estudo feito para a Bélgica, Belot e Webbink (2010) afirmaram que a

paralisação dos professores em detrimento de uma greve diminuíram o desempenho

dos alunos, porém, o efeito estimado é considerado impreciso pelos autores. Segundo

os autores, essa imprecisão pode ter ocorrido como consequência da política

educacional que levou à greve do que na deterioração do ambiente escolar causada

pelo movimento dos professores.

Baker (2013), em estudo realizado na rede pública da província de Ontário no Canadá,

estimou o efeito das greves e paralisações nos testes anuais do Departamento de

Qualidade e Responsabilidade da Educação (EducationalQualityandAccountability

Office, EQAO). O método empregado pela autora foi a análise longitudinal com o

efeito fixo associado aos alunos. Os resultados mostraram que em anos de greve

houve um efeito negativo no desempenho dos alunos, com mais intensidade em

matemática do que em relação à leitura e à escrita.

Em um estudo feito para escolas primárias da África do Sul, Wills (2014) concluiu,

também através do método de dados longitudinais com efeito fixos para alunos, que a

participação dos professores de uma determinada escola numa greve afeta

negativamente o desempenho dos alunos, principalmente entre aqueles alunos que o

autor afirma estar em situação de marginalidade. No entanto, ainda segundo Wills

(2014), o método utilizado falha em não conseguir controlar adequadamente as

características dos professores por meio do efeito fixo, pois existe omissão da variável

dos professores.

Em seu estudo com evidências para a Argentina, Jaume e Wille (2017) afirmaram que

no longo prazo as greves dos professores do ensino primário com média igual ou

superior a 88 dias geraram efeitos negativos na renda e no mercado de trabalho dos

alunos que foram atingidos por paralisações durante o período escolar e com reflexos

maiores sobre os homens. Segundo Chiappe (2011), desde o fim do regime militar

Argentino (1976-1983), os professores da rede pública foram responsáveis por 35%

das greves organizadas no país, motivadas principalmente por reivindicações por

melhores condições de trabalho, o maior percentual entre todas as demais categorias

trabalhistas daquele país.

Annegueset al (2017), em um estudo realizado na Universidade Federal da Paraíba

(UFPB) com o uso do método de dados longitudinais com efeito fixo para alunos,

professores e disciplinas, concluíram que as greves ocorridas entre 2000 e 2010

geraram efeitos negativos em todos os alunos, mas que os efeitos foram observados
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com mais intensidade em alunos com desempenho acadêmico inferior à média e em

maior situação de maior vulnerabilidade social.

Após a década de 1980, o Brasil experimentou uma expansão nas condições de acesso

a educação básica e por consequência no quadro de professores na rede pública do

país. Esse crescimento do quadro de professores no ensino público tornou a classe

com forte capacidade de influência junto aos órgãos de estado e poder de mobilização

para realizar interrupção nas aulas com objetivo de questionar às condições de

trabalho e a precarização do ensino ofertado aos alunos, gerando o que Reses (2012)

chama de ambiguidade da identidade social da categoria.

O Conselho Nacional dos Trabalhadores em Educação é a principal entidade de

representação sindical destes profissionais no país. Foi criada em 1980 e atualmente

possui 50 entidades filiadas em todas as unidades da federação. Dessas 50 entidades,

26representam os professores das redes estaduais e há duas para o Distrito Federal (28

portanto).

As interrupções das aulas ocorrem também por questões ligadas a saúde como em

1916 quando houve uma epidemia de poliomelite nos EUA que levou ao fechamento

das escolas. Os resultados mostraram que os alunos entre 14 e 17 anos que tiveram

suas aulas paralisadas apresentaram escolaridade menor do os alunos que não

passaram por esta quarentena ( MEYERS E THOMASSON, 2017).

Em 2009 devido a pandemia da Gripe Suína, as redes estaduais de ensino do Distrito

Federal, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo, além de algumas

escolas particulares de São Paulo adiaram o retorno das aulas do recesso escolar de

julho em 15 dias em média20.

Sacerdote (2012) concluiu que a interrupção de 5 semanas das aulas e a realocação

dos alunos de Nova Orleans devido ao furacão Katrina gerou um impacto negativo na

pontuação de matemática dos alunos.

Em 2020, devido a pandemia da Covid-19 houve uma paralisação de todo o sistema

educacional do país para evitar das escolas se tornarem um vetor de transmissão do

vírus e colocando em risco a saúde dos alunos e seus familiares, bem como dos

profissionais da educação. As interrupções podem gerar efeitos negativos em

diferentes níveis de ensino, níveis socioeconômicos e em especial em matemática,

20 FOLHA DE SÃO PAULO. Escolas e universidades adiam volta às aulas devido à gripe suína; veja lista. Link
<https://m.folha.uol.com.br/cotidiano/2009/08/602634-escolas-e-universidades-adiam-volta-as-aulas-devido-a-grip
e-suina-veja-lista.shtml>

https://m.folha.uol.com.br/cotidiano/2009/08/602634-escolas-e-universidades-adiam-volta-as-aulas-devido-a-gripe-suina-veja-lista.shtml
https://m.folha.uol.com.br/cotidiano/2009/08/602634-escolas-e-universidades-adiam-volta-as-aulas-devido-a-gripe-suina-veja-lista.shtml
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mas que podem ser revertidas no longo prazo se as estratégias adotadas de mitigação

dos efeitos forem adequadas (OLIVEIRA, GOMES E BARCELLOS, 2020).

Sacerdote (2012) concluiu que a interrupção de 5 semanas das aulas e a realocação

dos alunos de Nova Orleans devido ao furacão Katrina gerou um impacto negativo na

pontuação de matemática dos alunos.

3.3 –Dados e Método

A análise desenvolvida nesse trabalho foi possível por conta de um levantamento dos

períodos de interrupção das atividades escolares durante os anos de 2007 a 2017,

conforme informado no anexo 1 deste artigo.

Construiu-se um painel de estados da federação brasileira e o distrito federal com um

acompanhamento da média dos alunos do sistema estadual no SAEB para o Ensino

Fundamental. O método de estimação é um painel de efeito fixo por estados. É sabido

que ao agregar por estados existe muita perda de informação sobre o que acontece nas

escolas e entre os alunos. Porém, é difícil obter um dado tão desagregado sobre a

participação de cada escola e suas ações durante as greves e paralisações; seriam

necessários dados administrativos que aparentemente nem as escolas nem as redes

estaduais de educação pública dispõem.21

A variação nos dias de greve ano a ano e entre diferentes estados nos permite tentar

captar a diferença da evolução da nota média entre os alunos do 9º ano de Ensino

Fundamental de cada estado. Além disso, o efeito fixo controla as demais

características não observáveis que influenciam na educação das redes públicas

estaduais que são fixas no tempo, não controlando eventuais alterações de política

pública, por exemplo.

3.3.1 – Dados

Para uma estimativa de efeitos fixos os dados de desempenho dos alunos necessita

ocorrer em pelo menos dois períodos de tempo distintos e precisa haver também uma

21Teoricamente, um efeito fixo por aluno seria possível, mas ainda mais exigente em termos de bancos de dados
suplementares. O ponto importante é que nem todos os alunos passaram pelas paralisações das aulas da mesma
forma. Alguns alunos, auxiliados pelas famílias, podem continuar seus estudos extraclasses, e não ficaram sem
algum tipo de instrução. No entanto, outros alunos serão mais afetados pela paralisação por não terem acesso a
nenhuma dessas possibilidades de continuidade dos estudos. A literatura de shadowschooling trata um pouco dessa
possibilidade, termo para designar as atividades que o aluno realiza fora da escola com o objetivo de melhorar o
desempenho escolar. É uma atividade bastante aplicada em todo o mundo, variando sua intensidade dependendo
do país,são consideradas atividades de natureza reparadora ao aprendizado do aluno (PHYLLIS et al, 1992 e
BACKER, et al, 2001).
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variação na variável de interesse, no caso deste estudo, a interrupção das aulas.

(WILLS, 2014)

Os dados relativos ao desempenho dos alunos que atendem de maneira integrada à

aplicação de um exame de conhecimentos para todas as redes estaduais do Brasil são

os originados dos resultados da prova do Sistema de Avaliação da Educação Básica

(SAEB). O SAEB tem por objetivo produzir um diagnóstico a respeito da educação

básica brasileira e, para isso, além da aplicação de provas, possui também

questionários para diretores, professores e alunos. Dessa forma, o SAEB auxilia a

mensurar a qualidade do ensino ofertado no país, além de fornecer informações para a

elaboração de políticas públicas na área educacional (INEP).

O SAEB é realizado desde 1990, sendo realizado a cada dois anos. Os dados da

proficiência, que serão utilizados neste estudo, são para as áreas de Português e

Matemática do 9º ano do ensino fundamental das redes estaduais. A amostra

empregada envolve os anos ímpares entre 2007 e 2017 dos 26 estados brasileiros além

do Distrito Federal.

Os dados relativos aos dias corridos de interrupção das aulas de greve foram baseados

nas informações fornecidas pelas das entidades sindicais dos professores das redes

estaduais vinculadas a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação

(CNTE). As informações encontradas são agregadas do estado, ou seja, não leva em

consideração o período de paralisação específica em cada escola ou município onde a

rede estadual de educação está presente.

Conforme o anexo 1, em 2007 ocorreram interrupções nas aulas em 6 redes estaduais,

sendo a de maior duração à ocorrida em Alagoas com 69 dias corridos. Entre 2008 e

2009 ocorreram interrupções em 8 redes estaduais, sendo a maior delas com duração

de 58 dias corridos em Goiás. Entre 2010 e 2011 ocorreram interrupções em 17 redes

estaduais com destaque para a maior delas ocorrida em Minas Gerais com duração de

159 dias. Entre 2012 e 2013 ocorreram interrupções nas aulas em 17 estados com

destaque para a Bahia com 112 dias corridos sem aulas. Entre 2014 e 2015 ocorrem

interrupções em 18 redes estaduais com destaque para a paralisação ocorrida em São

Paulo, a maior delas com 92 dias corridos. Entre 2016 e 2017 ocorreram paralisações

em 22 redes estaduais com destaque para as paralisações ocorridas no Rio Grande do

Sul, Rio de Janeiro e Ceará com 149, 124 e 107 dias corridos sem aulas

respectivamente.
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Entre 2017 e 2017 as redes estaduais de Alagoas, Goiás, Pernambuco, Rio Grande do

Sul e São Paulo paralisaram em 5 dos 6 períodos da série analisada. A rede estadual

do Amazonas foi a única que não houve interrupção das aulas em nenhum período da

série analisada. As redes estaduais que tiveram mas tempo de interrupção das aulas

durante todo o período entre 2007 e 2017 foram: Rio de Janeiro com 314 dias, Rio

Grande do Sul com 224 dias, Pará com 214 dias, Alagoas com 201 dias, Minas Gerais

com 197 dias e Goiás com 193 dias.

3.3.2– Aplicação Empírica

Após apresentar os dados no tópico anterior, esta parte do trabalho tem o objetivo de

explicar o método empírico que será aplicado, o de dados em painel com efeito fixo

por estado da federação brasileira.

3.3.2.1. Modelos Econométricos com tendência temporal

O modelo aplicado neste estudo para obter a relação entre os efeitos das interrupções

nas aulas das redes estaduais brasileiras na proficiência dos alunos se baseia na

especificação proposta por Backer (2013), Wills (2014) e Annegues (2017) e se

encontra na equação (1):

Proficiênciai,t = γ (Ano) + β1(dias de sem aulai,t) + β2(dias sem aulai,t)² + εi,t
(1)

Em que o γ representa o estimador da tendência temporal; o β representa o estimador

para a quantidade de dias que os alunos ficaram sem aula; o γ representa o estimador

para a quantidade de dias sem aula ao quadrado, com o objetivo de identificar se

houve uma concavidade na relação entre dias paralisados e a proficiência.

A equação (2) foi estimada com o objetivo de compreender o intervalo quinzenal

paralisado que mais prejudicou no desempenho dos alunos:

Proficiênciai,t = γ(Ano) + δ1(1-15) + δ2(16-30) + δ3(31-45) + δ4(46-60) + δ5(61-75)

+ δ6(76-90) + δ7(91-120) + δ8(120-160) + εi,t (2)

Em que γ representa o estimador da tendência temporal, já δ representa as dummies

dos intervalos dos dias de aula interrompidos: δ1 assume 1 quando há interrupção das

aulas no intervalo entre 01 a 15 dias corridos e 0 caso contrário; δ2 assume 1 quando

há interrupção das aulas no intervalo entre 16 e 30 dias corridos e 0 caso contrário; δ3
assume 1 quando há interrupção das aulas no intervalo entre 31 e 45 dias corridos e 0
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caso contrário; δ4 assume 1 quando há interrupção das aulas no intervalo entre 45 e 60

dias corridos e 0 caso contrário; δ5 assume 1 quando há interrupção das aulas no

intervalo entre 61 e 75 dias corridos e 0 caso contrário; δ6 assume 1 quando há

interrupção das aulas no intervalo entre 76 e 90 dias corridos e 0 caso contrário; δ7
assume 1 quando há interrupção das aulas no intervalo entre 91 e 120 dias corridos e 0

caso contrário; δ8 assume 1 quando há interrupção das aulas no intervalo entre 121 e

160 dias corridos e 0 caso contrário. ε representa o termo de erro aleatório.

Nas equações (1) e (2) será aplicado o modelo de dados em painel balanceado, no

qual as variáveis são observadas para cada unidade de análise e em cada período de

tempo, ou seja, para i∊ {1, ..., n} e possuem elementos de análise e períodos onde t∊

{1, ..., T}, em que T> 1. Vale ressaltar a hipótese de que as distribuições são

independentes ao longo do tempo não é válida no caso de dados em painel: as

informações de um indivíduo ou unidade de análise presente n vezes no banco estão

sempre autocorrelacionadas.

Ao utilizar o método de dados em painel, se controla a correlação do efeito do termo

constante (não observado) com as variáveis explicativas (WOOLDRIDGE, 2002).

Caso essa constante não observada não pudesse ser controlada, teríamos o viés da

variável omitida. Hsiao (2003) afirma que é permitido que os efeitos individuais

específicos, ligados a unidades individuais, sejam levados em consideração se houver

grande heterogeneidade da amostra, algo que não ocorre quando os dados transversais

são estimados pelo método de Mínimos Quadrados Ordinários (MQO).

Nos modelos de dados em painel estimados por efeito fixo, os efeitos individuais

específicos, ai assume a hipótese de não ser correlacionados com os regressores, além

da hipótese adicional de que neste tipo de modelo os efeitos específicos são

invariantes no tempo (por isso não possuem o subscrito para o tempo) (CAMERON,

2005).

Para facilitar a interpretação dos modelos de painel de efeito fixo, toma-se,

geralmente, uma unidade de análise como referencial, no caso deste estudo o será o

estado de Rondônia. Os resultados dessa unidade de referência será representado com

uma barra sobre as variáveis, conforme equação (3).

��ꐠh � �� � t� � t� � � ��ꐠh � �� � (��ꐠh � ��) (3)
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A equação (3) pode ser reescrita de maneira mais econômica, para isso, caso os dados

de Yi,t estejam centralizados pela média, temos que t� será igual a zero. Também pelo

mesmo motivo �� e �� serão iguais à zero e, dessa forma, temos a equação (4):

��ꐠh � t� � ����ꐠh � ��ꐠh (4)

Onde o αi representa o efeito não observado e constante ao longo do tempo, que afeta

a variável dependente das unidades individuais e com o pressuposto de normalidade,

o ΔXi,t é a diferença entre o valor de Xi,t de uma observação em particular em relação a

Rondônia, podemos chamar essa variável diferencial de δi. Adotando ainda o

diferencial para a variável di,t = (Yi,t – �� ) e vit = (εit – ε), temos a sucinta equação (5),

que possui a vantagem de mostrar que o modelo de painel de efeito fixo é uma

regressão realizada para as diferenças das variáveis de interesse:

��ꐠh � t� � ���ꐠh � ��ꐠh (5)

Supõem-se ainda a normalidade da variável de interesse, no caso, as médias das notas

do SAEB para o estado, para a distribuição de efeitos fixos, no distúrbio das

características não observáveis fixas e para os erros estocásticos.

Apesar dos modelos de efeitos fixos eliminarem efeitos individuais, reduzindo o viés

de omissão, eles não são capazes de eliminar o problema da endogeneidade das

variáveis, sendo necessária melhor especificação do experimento ou o uso de

variáveis instrumentais. (WILLS, 2014).

3.4 – Discussão sobre os Resultados do Modelo

Nesta etapa serão apresentados os resultados das estimativas para as equações (1) e (2)

para o 9º ano do ensino fundamental das redes estaduais brasileiras para Português e

Matemática com os estimatidores de Efeitos Fixos e OLS Simples.

O estimador em OLS simples sem o efeito fixo foi estimado com o objetivo de

mostrar o viés pelo qual está sujeito a estimação sem levar em consideração o controle

das heterogeneidade não observadas. Os resultados em OLS simples mostraram que o

coeficiente dias sem aula apresentaram sinal negativo tanto para português, quanto

para matemática. Já o coeficiente dias sem aula ao quadrado apresentaram sinal

negativo para português e positivo para matemática. É provável que os valores que as

estimações sejam superestimadas por não haver efeito fixo no modelo de OLS

simples.
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Tabela 7- Estimativas do modelo 1 de Efeitos Fixo e Efeitos Aleatórios
Variável Português Matemática

Efeito Fixo OLS Efeito Fixo OLS
Intercepto - 4186**** - -2144****

γ 2,2004 **** 2,1999**** 1,189 **** 1,186*****

β1 - 0,090 *** - 0,152*** - 0,051 ** -0,1292***
β2 0,001 *** -0,0014*** 0,0004 * 0,0013***

Controle Estados
brasileiros

- Estados
brasileiros

-

R²
R Ajustado

0,7696
0,7186

0,4265
0,4165

0,5916
0,5019

0,1624
0,1464

Número de Observações:
n = 27 ; T = 1-6 ; N = 162
Níveis de Significância: **** 0,005; *** 0,01; ** 0,05; * 0,1; ‘‘ n.s.

Conforme a tabela 7, com a inclusão do efeito fixo por estados brasileiros o período

de duração das interrupção das aulas gerou efeitos negativos nas proficiências de

português e matemática. No entanto o sinal do coeficiente dias de interrupção das

aulas ao quadrado apresenta o sinal positivo, o que sugere a relação entre interrupção

das aulas e desempenho apresenta uma convexidade, ou seja, a partir de um certo

período a proficiência dos alunos em português e matemática deixa de ser negativa.

Vale ressaltar que a estimativa dos dias sem aula apresentou resultado significativo e

o sinal esperado conforme a teoria para os dois modelos estimados com efeito

marginal mais intenso para Português em relação a Matemática no modelo de efeitos

fixos. Para a estimativa dos dias de greve ao quadrado, o sinal foi esperado pela teoria

e apresentou resultados significativos para ambos os modelos de efeitos fixo.

O estudo feito por Backer (2013) concluiu que em anos de greve o desempenho dos

alunos nos testes da Bélgica apresentou queda, em especial para matemática. Os

resultados deste artigo mostraram que o efeito da greve mostrou que os efeitos

negativos são maiores em português.

Com relação ao efeito de longo prazo das greves, Jaume e Wille (2017) concluíram

que paralisações longas pode gerar efeitos negativos na renda e no mercado de

trabalho dos alunos do ensino primário. A relação que é encontrada na equação (9), o

parâmetro γ, é quase nula, o que faz concluir que a partir de um determinado ponto de

paralisação os efeitos negativos começam a se dissipar.

Para compreender o efeito das interrupções das aulas para diferentes períodos, o

presente estudo estimou um segundo modelo (equação 2) com estimadores de efeitos

fixos para compreender o efeito das interrupções em intervalos de 15 dias até 90 dias
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corridos sem aula, um intervalo de 30 dias corridos sem aula entre 91 e 120 dias de

interrupção das aulas e um intervalo de 40 dias corridos entre 121 e 160 dias sem aula.

Para a equação dois, assim como na equação 1, foram estimados para OLS simples

sob a mesma hipótese de superestimação e em efeito fixo por unidades da federação.

Tabela 8- Estimativas do modelo para com a variável de greves acima de 30 dias
Variável Português Matemática

Efeito Fixo OLS Efeito Fixo OLS
Intercepto - -3962,2412**** - -1870,06173****

γ 2,1309**** 2,0876**** 1,1305 1,0495****
δ1 0,8283 1,4254 0,9051 2,2382
δ2 1,0191 2,2908 0,6608 3,8001
δ3 -0,9679 -1,6909 -0.4239 -1,2045
δ4 -3,2902** -3,3732 -1.7527 -2,2585
δ5 -2,4444 -3,4527 -0.9864 -1,9292
δ6 -5,1609** -8,7875* -2.4464 -7,2755
δ7 0,4921 0,02234 0.6178 -0,5321
δ8 3,0826 10,0101* 1.9302 12,1115**

Controle Estados
brasileiros

- Estados
brasileiros

-

R²
R² Ajustado

0,7656
0,7178

0,4421
0,4091

0,5866
0,4827

0,1894
0,1414

Número de Observações:
n = 27 ; T = 1-6 ; N = 162

Níveis de Significância: **** 0,005; *** 0,01; ** 0,05; * 0,1; ‘‘ n.s.

A tabela 8, deixa sinais de uma convexidade que existe na relação entre a interrupção

das aulas e desempenho dos alunos. O período que gera maior efeito na proficiência

tanto em Português quanto Matemática é no intervalo entre 76 e 90 dias corridos de

interrupção das aulas. No entanto, apenas para português houve coeficientes

significativos que é o intervalo entre 46 e 60 dias e o intervalo entre 76 e 90 dias.

Entre 2007 e 2017, ocorreram 89 interrupções das aulas dos quais, 49 ocorreram com

data igual ou superior a 30 dias com destaque para os estados de Pará, Goiás e Rio de

Janeiro com quatro paralisações cada acima deste patamar.22

A hipótese inicial, parcialmente não refutada neste trabalho, é de que as interrupções

nas aulas causariam mudança no ritmo de evolução das médias de desempenho

estadual no SAEB. De fato, o método permitiu-nos observar que greves e longas

paralisações possuem um efeito deletério no desempenho dos alunos, mas

interrupções muito curtas (de um a cinco dias) não possuem efeito significativo e,

igualmente, as extremamente longas, acima de 50 dias, não foram significativas

22 É considerada a soma dos dias de paralisação entre a realização da prova do SAEB. Informações no anexo 1.
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(provavelmente um efeito da amostra dado que poucos estados passaram por tal

situação tão atípica).

3.5 - Considerações Finais

A greve dos professores da educação básica se mostra uma questão desafiadora aos

gestores públicos, a partir de 2008, com a criação do Piso Salarial Profissional

Nacional (PSPN). No entanto, as demandas antigas dos docentes sempre estiveram na

pauta dos profissionais da educação, e as ações organizadas pelos sindicatos podem

ser classificadas desde eventos pontuais como encontros e debates até paralisações de

mais de 100 dias capazes de comprometer o calendário letivo escolar.

O objetivo deste trabalho é o de fornecer evidências da relação entre o efeito das

greves e paralisações no desempenho dos alunos das redes estaduais do Brasil

mensurado pela proficiência do SAEB entre os anos de 2007 e 2017. Para

compreender essa relação,o estudo realizou a coleta de dados dos dias de paralisações

ocorridas e da proficiência de português e matemática média dos estados brasileiros

durante o período.

A partir da metodologia de dados em painel, aplicada por Backer (2013) e Wills

(2014), os resultados mostraram as paralisações entre 46 e 60 dias e 76 e 90 dias

geraram efeitos negativos e significativos na proficiência de português segundo um

painel de dummies. Após esse período os efeitos não foram significativos, ou seja, no

longo prazo esses efeitos começam a se dissipar para os alunos do 9º ano do ensino

fundamental das redes estaduais de ensino do Brasil. Em matemática não foram

encontrados resultados significativos.

A intenção deste estudo é o de contribuir para a ampliação do debate a respeito das

paralisações das aulas, tema ainda pouco estudado no Brasil
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ANEXO 1 - DIAS PARALISADOS
Ano UF Dias Paralisados

2007

Maranhão 50
Pernambuco 54
Alagoas 69

Minas Gerais 8
Rio Grande do Sul 37

Goiás 44

2009

Rondônia 20
Pernambuco 24
Alagoas 45

Minas Gerais 30
São Paulo 22

https://doi.org/10.1590/s0104-40362020002802885
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Rio Grande do Sul 21
Goiás 58

Distrito Federal 19

2011

Pará 53
Amapá 34
Tocantins 7
Maranhão 78
Piauí 18
Ceará 63

Rio Grande do Norte 80
Paraíba 32
Alagoas 15
Sergipe 24

Minas Gerais 159
Espírito Santo 50
Rio de Janeiro 66
São Paulo 35

Santa Catarina 62
Rio Grande do Sul 15
Mato Grosso do Sul 1

2013

Rondônia 49
Acre 63
Pará 53

Maranhão 32
Piauí 60

Rio Grande do Norte 17
Paraíba 4

Pernambuco 3
Sergipe 65
Bahia 112

Rio de Janeiro 78
São Paulo 25

Santa Catarina 4
Mato Grosso do Sul 53

Mato Grosso 67
Goiás 53

Distrito Federal 52

2015

Acre 46
Roraima 70
Pará 73

Tocantins 83
Rio Grande do Norte 50

Paraíba 30
Pernambuco 44
Alagoas 59
Sergipe 30

Espírito Santo 37
Rio de Janeiro 46
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São Paulo 92
Paraná 44

Santa Catarina 71
Rio Grande do Sul 2
Mato Grosso do Sul 8

Goiás 37
Distrito Federal 28

2017

Rondônia 1
Acre 1

Roraima 1
Pará 35
Amapá 3
Tocantins 1
Maranhão 1
Piauí 43
Ceará 107
Paraíba 12

Pernambuco 5
Alagoas 13
Sergipe 2
Bahia 3

Rio de Janeiro 124
São Paulo 4
Paraná 3

Rio Grande do Sul 149
Mato Grosso do Sul 5

Mato Grosso 70
Goiás 1

Distrito Federal 29
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4 – CONCLUSÕES FINAIS

Este capítulo da dissertação fará uma síntese geral do que foi realizado nos dois

ensaios, apresentado um resumo dos métodos aplicados e suas implicações nos

resultados e na literatura revistada.

Em ambos os trabalhos, os métodos foram aqueles que usualmente são aplicados para

avaliação de políticas públicas com uma abordagem quantitativa, conforme

Wooldridge (2002), Cameron (2005), Lee (2016) e Menezes Filho (2016)

apresentaram em suas obras. No primeiro artigo foram aplicados os métodos de

regressão em descontinuidade o método de variável instrumental pela estimação por

dois estágios, enquanto no segundo artigo foi aplicado o método de dados em painel

através dos estimadores de efeitos fixos e aleatórios.

No primeiro trabalho os resultados ajudaram a compreender melhor a relação de

casualidade entre os salários e a proficiência. E os resultados mostraram haver um

efeito negativo na proficiência dos alunos quando os salários dos professores

apresentaram perda real, indicando que a política do subsídio de parcela única gerou

efeitos negativos para proficiência.

O segundo trabalho apresentou resultados próximos aos estudos que foram utilizados

como base para elaboração do mesmo, ainda que com escassez de estudos na área no

Brasil. O objetivo era o de apresentar evidências da relação entre o efeito das

paralisações no desempenho dos alunos, algo que foi alcançado, fazendo do

mesmo,um estudo promissor sobre este tema, apesar da dificuldade dos sindicatos em

fornecerem estes dados.

Ambos os trabalhos apresentaram resultados conforme esperado pelos autores e de

acordo com a literatura base para o trabalho e sugeriram que a importância de

políticas salariais bem instrumentadas, bem como uma relação institucional entre os

professores e os agentes tomadores de decisão na administração pública centrada no

esforço de valorização da carreira docente, principal pauta das paralisações destes

profissionais.
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