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RESUMO 

 

 

Os debates sobre as políticas públicas educacionais possuem um amplo espaço no cenário 

mundial, já que o desenvolvimento de uma nação necessita de uma estrutura de educação 

básica bem elaborada e universalizada. Sendo assim, um país como o Brasil, que ainda almeja 

alcançar o patamar de uma nação desenvolvida, deve voltar os olhos para esta questão e 

procurar entender melhor o problema e seus desdobramentos. Na presente dissertação, 

procura-se evidenciar a importância de uma política salarial bem desenvolvida voltada para os 

professores, de forma a incentivar o aumento de produtividade em suas atividades didáticas, 

com este aumento sendo revertido em um melhor aproveitamento dos alunos nas provas. Para 

isso, foram utilizados dados da Prova Brasil, os quais ainda permitiram identificar resultados 

ligados às questões educacionais e sobre o rendimento dos alunos nas provas. 

 

Palavras-chave: Políticas educacionais, salários dos professores, rendimento dos alunos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

The debates on public policies for education have a large space on the world stage since the 

development of a nation needs a well prepared and universalized framework of basic 

education. Thus, a country like Brazil, which still aims to achieve the status of a developed 

nation, must turn your eyes to this issue and seek to better understand the problem and its 

consequences. In this dissertation we seek to highlight the importance of a wage policy for 

teachers, in order to improve their productivity at work, aiming to reverse this productivity 

improvement in better student’s achievement on tests. For this, we used data from the survey 

Brazil Test (Prova Brasil), which has allowed the identification of outcomes related to 

educational issues and on student performance on tests. 

 

Keywords: Educational policies, teacher salaries, student performance. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

 

O presente trabalho tem como motivação estudar a dinâmica da relação entre 

remuneração e produtividade dos professores que fazem parte da amostra contemplada pela 

Prova Brasil. 

Para tal finalidade, foi selecionada uma amostra que se compõe de mais de quatro 

milhões de alunos, 400 mil professores, 200 mil escolas e seus 200 mil respectivos diretores. 

Com isso obtivemos resultados com alto nível de significância, na direção esperada pela 

respectiva literatura na área de educação e na teoria de contratos de mercado de trabalho. 

O trabalho foi baseado no artigo de Kingdon et al (2007), o qual possui a intenção 

de calcular o efeito dos salários no rendimento dos alunos, verificando uma clara correlação 

positiva entre salários e desempenho dos professores. Ou seja, professores melhor 

remunerados são mais produtivos. 

A estrutura salarial é potencialmente importante como uma ferramenta de 

incentivos para aqueles que planejam as políticas públicas de educação. Porém essa teoria 

tem sido constantemente debatida de forma conservadora por se tratar de um assunto muito 

delicado. Malcomson (1999), em sua pesquisa sobre a literatura de desenho de mecanismos 

com respeito aos salários, notou que a observação objetiva da performance é feita às vezes de 

forma errônea ou mesmo pobre sobre as performances das firmas, pois estas realmente se 

importam se o uso dos incentivos salariais podem ser contra as leis trabalhistas. Um exemplo 

disso foi a tentativa de implementar um plano de salários que privilegiava a produtividade, o 

que causaria uma diferenciação na remuneração dos professores. Este fato impossibilitou a 

implementação da reforma. 

Os problemas surgem também pela habilidade dos agentes de influenciarem os 

resultados observáveis, ou seja, aqueles nos quais o principal, que é quem propõe os 

contratos, consegue mensurar e efetuar um controle direto. Porém, aqueles sobre os quais ele 

não possui essa faculdade, podem ser tão ou mais importantes do que os que são diretamente 

observáveis. 

Entretanto, no caso das escolas, podemos observar diretamente as notas auferidas 

pelos alunos, sendo este um indicador extremamente útil para sabermos o nível de qualidade 
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das aulas e dos conhecimentos adquiridos pelos mesmos. Todavia, devemos universalizar os 

critérios, afinal notas só servem como parâmetros caso estas respondam respectivamente pelo 

mesmo nível de conhecimentos testados. Notas em provas com diferentes matérias cobradas 

não servem como ferramenta de controle adequado. 

Além disso, verificar se o professor está realizando um trabalho de forma a 

melhorar o desempenho de seus alunos, pode ser problemático. Um exemplo é a classe que 

possui mais de um professor para a mesma matéria, o que dificultaria a formulação de uma 

relação entre o desempenho de um professor em particular e os seus estudantes. 

No presente trabalho, evidenciamos uma relação positiva entre salários e a 

proficiência dos alunos. Esta relação é causada por dois diferentes caminhos. Primeiramente, 

os professores são premiados pela performance dos seus alunos e, portanto, melhores salários 

exigem melhores resultados dos alunos. Em outra vertente, poderemos ter com salários 

melhores, profissionais mais qualificados demandando a vaga, o que elevaria o nível das 

aulas e, conseqüentemente, levaria a um aumento nas notas dos alunos. 

Esta dissertação está divida em cinco seções, incluindo esta introdução. Na 

segunda seção discutiremos sobre os dados coletados, amostra utilizada e suas aplicações no 

trabalho. Na terceira seção abordaremos detalhadamente o modelo econométrico adotado 

para embasar nossas conclusões. Na quarta seção apresentaremos os principais resultados 

encontrados para o modelo e discutiremos seus possíveis desdobramentos. Por fim, na quinta 

seção, teremos a conclusão do trabalho evidenciando e focando os resultados citados na seção 

anterior. 
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2  REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

Apesar do assunto apresentado neste trabalho ser de imensa importância para o 

Brasil, não foram encontrados trabalhos para o caso brasileiro que fizessem a relação 

procurada entre salário e proficiência estudantil. Porém, na literatura sobre educação, teoria 

de salários e contratos existe uma vasta gama de artigos que estudam essa relação para 

cenários internacionais. O trabalho que analisa o desempenho educacional brasileiro é o de 

Barros et al. (2001), investigando quatro vertentes para o fraco desempenho do ensino no 

Brasil: a disponibilidade e qualidade dos serviços educacionais, a atratividade do mercado de 

trabalho local, a disponibilidade de recursos familiares (financeiros e não-financeiros) e o 

volume de recursos da comunidade em que o indivíduo vive. 

Uma vasta literatura investiga os impactos da qualidade escolar sobre o nível 

educacional.  Hanushek (1986) observa 147 funções de desempenho dos estudantes de países 

desenvolvidos, encontrando evidências de que diferenças na qualidade não parecem refletir 

variações nos gastos, tamanho de classe, ou características das escolas e professores (como 

salário e escolaridade) e Fuller (1986) observa 72 das mesmas funções de desempenho de 

países desenvolvidos e corrobora as mesmas conclusões evidenciadas por Hanushek (1986), 

implicando que as escolas não estão maximizando o desempenho dos alunos nas notas, o que 

demonstra que estas são economicamente ineficientes,  além disso as escolas públicas, devido 

a má administração, atuam fora da fronteira de produção. 

Mais recentemente, estudos sobre os efeitos das características das escolas sobre 

o desempenho dos estudantes incluem Case e Deaton (1999), Angrist e Lavy (1999), 

Hanushek, Kain e Rivkin (1999), Betts e Morel (1999), Hanushek (2003) e Kingdon (1996), 

que investigam o efeito da competição entre escolas, procurando identificar de que forma a 

competitividade afeta positivamente os alunos. Estes estudos defenderam que o catalisador 

que aufere aos estudantes a melhora na sua qualidade educacional são os professores, que 

pela competitividade possuem melhor nível técnico. 

Alguns desses estudos se relacionam com o efetuado no presente trabalho como 

exemplo, Lavy (2003) e  Glewwe, Ilias e Kremer (2003). Além desses, Loeb e Page (2000) 

tentam explicar por que  inúmeros estudos falham em descobrir uma relação positiva entre o 

salário dos professores e o desempenho dos estudantes. 
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O artigo de Kingdon (2007) procura relacionar a remuneração dos professores 

com o rendimento dos alunos, investigando o efeito dos salários na proficiência dos 

estudantes. Ele encontra um efeito positivo, advindo do aumento da qualidade do profissional 

quando este recebe um melhor salário. Porém, utiliza uma metodologia que se adequa aos 

dados que não estão imunes à questão da endogeneidade, que ocorre devido ao fato de que a 

seleção dos professores depende do critério do próprio diretor da escola, este podendo 

privilegiar os melhores estudantes com os melhores professores. 

No presente trabalho, implementamos à discussão do autor acima os dados da 

Prova Brasil de 2007 e investigamos a questão da remuneração como uma política pública de 

educação eficiente. Encontramos evidências que corroboram esta hipótese e podemos ir além, 

pois para os dados dos alunos de 4ª série aplicamos um filtro que selecionou apenas 

professores que foram alocados de forma aleatória às suas respectivas classes. Desta forma, 

nossas conclusões apresentam-se de forma direta. Portanto, diferentemente do artigo citado, 

as variáveis que serviam como instrumento para os salários dos professores agora atuam 

como variáveis explicativas das próprias notas dos alunos. Com isso, estendemos nossa 

discussão mostrando que algumas características pessoais dos professores, sejam estas de 

gênero, raça, condição social e acadêmica, afetam de forma significativa o rendimento 

escolar dos seus respectivos alunos. 
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3  DADOS 

 

 

Os dados utilizados no presente trabalho pertencem à Prova Brasil, aplicada a 

todos os estudantes de 4ª e 8ª séries de todas as escolas públicas urbanas do Brasil com mais 

de 20 alunos por turma. O exame é organizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (Inep), em parceria com as redes estaduais e municipais de 

educação. A Prova Brasil avaliou mais de quatro milhões de alunos em todo o país, adotando 

em seu escopo um questionário detalhado que revelou características sobre todos os agentes 

que atuam na área de educação. 

A respeito dos alunos, o questionário apresentou informações sobre as suas 

características sócio-econômicas. Além disso, alcançamos informações sobre seus pais, o que 

nos possibilitou subsídios para analisar o efeito do ambiente familiar no rendimento do aluno 

em sala de aula. E mais, relacionamos as informações dos alunos aos seus respectivos 

professores, colégios e diretores graças ao diagrama de entidade e relacionamento (DER) 

formulado pela pesquisa. 

Sobre os professores, coletamos informações que estão intrinsecamente ligadas à 

motivação do presente trabalho, como seus respectivos salários, características sociais, 

profissionais que estão amplamente correlacionadas com a sua produtividade. Estas  

revelaram via os modelos econométricos adotados, os efeitos detalhados destas variáveis 

tanto no seu salário final, conduzindo aí uma série de discussões ligadas a esta parte, como 

também os efeitos destas variáveis na nota final dos alunos indicando um perfil de 

professores que seria mais produtivo no sentido de auferir melhores resultados dos seus 

alunos. 

Além disso, foi possível resgatar informações pertinentes à escola e aos 

profissionais que exercem o cargo de diretor da instituição, possibilitando em especial a 

solução do problema de endogeneidade. A solução deve-se ao fato de o questionário do 

diretor da Prova Brasil conter a pergunta que indica qual o critério utilizado para alocação 

dos professores às classes. 

Este fato é importante, pois sabemos que em muitas escolas existe o hábito de 

separar os melhores alunos em turmas especiais e a estas os melhores professores. Portanto, 
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como poderíamos saber se o efeito dos salários, que servem como uma proxy sobre a 

qualidade dos mesmos, é positivo porque a qualidade do profissional está elevando o 

rendimento acadêmico dos alunos, ou simplesmente, por estes serem alocados a estudantes 

privilegiados e com alto rendimento, este efeito seria positivo pela questão da alocação. 

Sendo assim, haveria um efeito positivo dos salários sobre as notas. Entretanto, este resultado 

seria superestimado por um modelo que não levasse esta questão em conta. 

Como já mencionamos anteriormente, essa base de dados foi composta por mais 

de quatro milhões de alunos, 400 mil professores, 200 mil escolas e seus 200 mil respectivos 

diretores, e para cada agente foi montado um questionário contendo em média 70 questões o 

que possibilitou uma gama de informações infindáveis, motivando-nos a expandir 

futuramente o presente estudo podendo contar com novos dados, novas metodologias e 

potencialmente novos resultados para abordamos os problemas e soluções propostas.  

 

3.1  Breve Histórico sobre a Base de Dados Utilizada  

 

 

3.1.1 Saeb 

 

 

O Sistema Nacional da Educação Básica (Saeb), criado em 1988, é uma ação do 

governo brasileiro, desenvolvido pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira (Inep), sendo um dos mais amplos esforços empreendidos em nosso país no 

sentido de coletar dados sobre alunos, professores, diretores de escolas públicas e privadas 

em todo o Brasil. Aplicado a cada dois anos desde 1990, avalia o desempenho dos alunos 

brasileiros da 4ª e 8ª séries do ensino fundamental e da 3ª série do ensino médio, nas 

disciplinas de Língua Portuguesa (leitura) e Matemática (resolução de problemas). 

A partir das informações do Saeb, o MEC e as secretarias estaduais e municipais 

de educação podem definir ações voltadas para a correção de distorções e debilidades 

identificadas e direcionar seus recursos técnicos e financeiros para as áreas prioritárias, 

visando ao desenvolvimento do Sistema Educacional Brasileiro e à redução das 

desigualdades existentes. Desta forma, o Saeb objetiva oferecer subsídios para a formulação, 
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reformulação e monitoramento de políticas públicas, contribuindo, dessa maneira, para a 

ampliação da qualidade do ensino brasileiro. 

Os resultados da avaliação da educação básica são apresentados em uma escala de 

desempenho capaz de descrever, em cada nível, as competências e as habilidades que os 

alunos são capazes de demonstrar. A escala do Saeb é única para cada disciplina e permite 

apresentar, em uma mesma métrica, os resultados de desempenhos dos estudantes de todas as 

séries (4ª e 8ª séries do Ensino Fundamental e 3ª série do Ensino Médio). Pela escala, pode-se 

verificar que percentual de alunos já construiu as competências e habilidades desejáveis para 

cada uma das séries avaliadas, quantos ainda estão em processo de construção, quantos estão 

abaixo do nível desejável para a série e quantos estão acima do nível esperado. 

           

 

3.1.2 O Saeb e a Prova Brasil 

 

 

A partir de 2005 o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (Saeb) 

passou a ser composto por duas avaliações a Avaliação Nacional da Educação Básica (Aneb) 

e a Avaliação Nacional do Rendimento Escolar (Anresc). 

A Aneb é realizada por amostragem das Redes de Ensino em cada unidade da 

Federação e tem foco nas gestões dos sistemas educacionais. Por manter as mesmas 

características a Aneb recebe o nome do Saeb em suas divulgações. 

A Anresce é mais extensa e detalhada do que a Aneb e tem foco em cada unidade 

escolar. Por ser de caráter universal, recebe o nome de Prova Brasil em suas divulgações. 

A Prova Brasil e o Saeb são avaliações para diagnóstico em larga escala que têm 

como objetivo avaliar a qualidade do ensino oferecido pelo sistema educacional brasileiro a 

partir de testes padronizados e questionários socioeconômicos. 

Nos testes aplicados na quarta e oitava séries (quinto e nono anos) do ensino 

fundamental e na terceira série do ensino médio, os estudantes respondem a itens de língua 

portuguesa, focado em leitura, e matemática, focado na resolução de problemas. No 
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questionário socioeconômico, os estudantes fornecem informações sobre fatores de contexto 

que podem estar associados ao desempenho. 

Professores e diretores das turmas e escolas avaliadas também respondem a 

questionários que coletam dados demográficos, perfil profissional e de condições de trabalho. 

As médias de desempenho nessas avaliações também subsidiam o cálculo do  

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), ao lado das taxas de aprovações 

nessas esferas. 

Os dados também estão disponíveis a toda a sociedade que, a partir dos 

resultados, pode acompanhar as políticas implementadas pelas diferentes esferas de governo. 

No caso da Prova Brasil, pode ser observado o desempenho específico das escolas públicas 

urbanas do país. Os dados dessas avaliações são comparáveis ao longo do tempo, ou seja, 

pode-se acompanhar a evolução dos desempenhos das escolas, das redes e do sistema como 

um todo. Em 2009, as escolas rurais de ensino fundamental com mais de 20 alunos nas séries 

avaliadas também farão a Prova Brasil.  

 

 

3.1.3 A Prova Brasil 

 

A Prova Brasil visa avaliar o desempenho em língua portuguesa e matemática de 

estudantes de 4ª e 8ª séries (5ª e 9ª ano) de escolas públicas. Com os resultados da avaliação, 

é possível fazer um diagnóstico da situação nacional e regional da educação no país. Os 

dados são utilizados para calcular o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) e 

melhorar a qualidade do ensino básico, uma das metas do Plano de Desenvolvimento da 

Educação (PDE). 

Implantado em 2005, o exame é organizado pelo Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), em parceria com as redes estaduais e 

municipais de educação. Como todos os alunos das turmas avaliadas fazem a prova, pode-se 

medir o desempenho por escola e por município. A outra avaliação da educação básica, o 

Saeb, que também avalia as mesmas séries e o ensino médio, mas por amostragem, permite 

apenas mensurar o desempenho nacional, por região e por estado. 
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Ao conhecer o desempenho dos alunos, o diretor tem como saber a real situação 

da escola em relação às demais. Os resultados da Prova Brasil permitem aos dirigentes das 

escolas trocarem experiências de boas práticas pedagógicas. Além dos testes de Português e 

Matemática, os alunos respondem a questionários para opinar sobre os professores, o diretor 

e a própria escola. 

As médias da Prova Brasil são apresentadas em uma escala de desempenho. Esta 

descreve as competências e as habilidades que os alunos são capazes de demonstrar e é única 

para as séries avaliadas, em cada disciplina. Ela apresenta os resultados de desempenho dos 

estudantes de cada uma dessas séries, em uma mesma métrica. A escala é numérica e varia de 

0 a 500. Como os números indicam apenas uma posição, é feita uma interpretação 

pedagógica dos resultados por meio da descrição, em cada nível, do grupo de habilidades que 

os alunos demonstraram ter desenvolvido, ao responderem às provas.  

É possível saber, pela localização numérica do desempenho na escala, quais 

habilidades os alunos já construíram, quais eles estão desenvolvendo e quais ainda faltam ser 

alcançadas. 

 

3.1.4 A Criação da Prova Brasil 

 

 

A Prova Brasil foi criada a partir da necessidade de se tornar a avaliação mais 

detalhada, em complemento à avaliação feita pelo Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Básica (Saeb). Como a metodologia das duas avaliações é a mesma, elas passaram 

a ser feitas em conjunto, desde 2007. Uma não implica na extinção da outra, pois são 

complementares. Porém, pela metodologia utilizada, nenhum aluno faz as duas avaliações. 

O Saeb foi a primeira iniciativa brasileira, em escala nacional, para se conhecer o 

sistema educacional brasileiro em profundidade. Foi desenvolvido no final dos anos 80 e foi 

aplicado pela primeira vez em 1990. Em 1995, o sistema passou por uma reestruturação 

metodológica que possibilita a comparações dos desempenhos ao longo dos anos. Desde a 

primeira avaliação, fornece dados sobre a qualidade dos sistemas educacionais do Brasil 

como um todo, das regiões geográficas e dos estados e Distrito Federal. 
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O Saeb é feito a cada dois anos e avalia uma amostra representativa dos alunos 

regularmente matriculados nas 4ª e 8ª séries (5º e 9º anos) do ensino fundamental e 3º ano do 

ensino médio, de escolas públicas e privadas, localizadas em área urbana ou rural.  A Prova  

Brasil é universal: todos os estudantes de 4ª e 8ª séries, de todas as escolas públicas urbanas 

do Brasil com mais de 20 alunos por turma, devem fazer a prova. Por ser universal, a Prova 

Brasil expande o alcance dos resultados oferecidos pelo Saeb e fornece as médias de 

desempenho para o Brasil, regiões e unidades da Federação, para cada um dos municípios e 

escolas participantes. 

A aplicação mais recente de ambos os exames foi em 2007. Todos os alunos de 4ª 

e 8ª séries (5º e 9º anos) fizeram uma única prova. O Saeb, para uma amostra de escolas 

particulares e rurais, ou Prova Brasil, para escolas públicas urbanas, não havendo a 

possibilidade de nenhum aluno, escola ou rede ter feito duas provas como ocorreu em 2005, 

naquele ano as duas avaliações foram separadas. Após a realização dos testes, os alunos 

respondem a um questionário socioeconômico e cultural, com 44 questões, que serve para a 

caracterização dos estudantes. Os professores e os diretores das escolas também são 

convidados a responder questionários que possibilitam conhecer a formação profissional, 

práticas pedagógicas, nível socioeconômico e cultural, estilos de liderança e formas de 

gestão. São coletadas, ainda, informações sobre o clima acadêmico da escola, clima 

disciplinar, recursos pedagógicos disponíveis, infra-estrutura e recursos humanos. Também 

são questionadas as condições de infra-estrutura das escolas que participam da avaliação. 

A média de desempenho alcançada na avaliação da Prova Brasil compõe o Ideb, 

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que é o eixo do Programa de Metas 

Compromisso Todos pela Educação, do PDE (Plano de Desenvolvimento da Educação). O 

Ideb foi criado pelo Inep, em 2007, e permite um mapeamento detalhado da educação 

brasileira, com dados por escolas, municípios e estados, além de identificar quem são os que 

mais precisam de investimentos e cobrar resultados. Quando o Índice foi criado foram 

utilizados os dados de 2005, divulgados em 2006. Estados e municípios devem usar os 

resultados como parâmetro para orientar a melhoria do ensino em sua rede. O Ideb é um 

importante componente na condução de política pública em prol da qualidade da educação. 

Constitui a ferramenta para acompanhamento das metas de qualidade do PDE para educação 

básica. O Plano de de Desenvolvimento da Educação estabelece, como meta, que em 2022 o 
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Ideb do Brasil seja 6,0; média correspondente a um sistema educacional de qualidade 

comparável a dos países desenvolvidos. 

Assim, a avaliação passa a ser a primeira ação concreta para se aderir às metas do 

Compromisso e receber o apoio técnico/financeiro do MEC. 

A participação no Saeb e na Prova Brasil é voluntária. Para o Saeb, são feitos 

sorteios das escolas que irão participar da avaliação. Na Prova Brasil, a adesão é feita pelas 

secretarias estaduais e municipais de educação. Porém, o comprometimento dos participantes 

é fundamental para a qualidade dos resultados apurados, e é fundamental para que a escola ou 

rede participe e tenha seu Ideb calculado. 

A Prova Brasil e o Saeb são dois exames complementares que compõem o 

Sistema de Avaliação da Educação Básica. 
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4  METODOLOGIA 

 

 

A motivação do presente trabalho é estudar a relação entre salários e outras 

características dos professores, sobre a proficiência do aluno na Prova Brasil. Para tal 

finalidade foi elaborado um modelo que se divide em três grupos de variáveis de controle, 

cada grupo definindo especificamente características pertencentes aos fatores determinantes e 

que influenciam o aproveitamento escolar dos estudantes. 

O primeiro grupo de controle faz alusão às características físicas, sociais e 

econômicas dos alunos, foram montadas variáveis que representam o sexo, a raça, se o aluno 

possui computador, se mora com o pai, se a mãe é alfabetizada, a escolaridade da mãe, se ele 

já sofreu alguma reprovação e por fim se abandonou a escola em pleno ano escolar. 

 Todas as variáveis do grupo de controle dos alunos são categóricas, indicando 

se o aluno recebe ou não alguma das características acima relacionadas. 

 O grupo de controle dos professores foi montado a partir das variáveis de 

salários, sexo, anos de estudo, se possui formação continuada, experiência como professor e 

experiência ao quadrado. 

 Ao contrário do primeiro grupo de controle, este não foi montado apenas a 

partir de variáveis categóricas, são essas: o logaritmo dos salários do professores, o total de 

anos de estudo, a carga horária semanal que é incumbido ao mestre, os anos de experiência 

como professor e o quadrado da experiência. 

 O terceiro grupo representa a escola, a variável que foi elaborada para atestar 

uma característica da escola, foi revelada pelo próprio diretor da instituição, dando sua 

opinião sobre a qualidade da escola. 

Descrição das variáveis: 

Variável endógena: 

 Nota_L: representa a proficiência do aluno na prova de português; 

 Nota_M: representa a proficiência do aluno na prova de matemática; 
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Variáveis Exógenas: 

 Sexo: representa uma variável dummy onde o grupo de controle que recebe o 

valor  nulo (zero) caso seja homem, e 1 caso seja mulher; 

 Raça: variável dummy, sendo 0 caso seja branco e 1 caso contrário, isto é 

pertença aos  demais grupos de fenótipos característicos; 

 CPU: variável dummy, sendo 1 caso possua computador e 0 caso não possua; 

 Morapai: variável dummy, sendo 0 caso more com o pai e 1 caso contrário; 

 Alfmae: variável dummy, sendo 0 caso sua mãe seja alfabetizada e 1 caso 

contrário; 

 Alfpai: variável dummy, sendo 0 caso seu pai seja alfabetizado e 1 caso 

contrário; 

 Escmae: variável que representa os anos de estudos da mãe do aluno; 

 Repro: variável dummy. Sendo 0 caso o aluno nunca tenha sido reprovado e 1 

caso  contrário; 

 Abanesc: variável dummy, sendo 0 caso o aluno nunca tenha abandonado a 

escola e tenha perdido o ano letivo, e 1 caso contrário; 

 Log_sal: variável que representa o logaritmo do salário do professor que 

ministra aulas ao aluno pertencente à amostra; 

 Sexo_n: variável que representa o sexo do professor sendo 0 caso masculino, e 

1 caso  contrário; 

 Escolaridade: variável que representa os anos de estudos do professor; 

 Form_cont: variável dummy que representa se o professor fez um curso de 

formação continuada, sendo 1 caso sim, e 0 caso contrário; 

 Cargahora: variável que representa a carga hora semanal do professor; 
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 Anos_prof: variável que representa o tempo de carreira, ou sua experiência 

como   professor; 

 Anos_prof2: variável que expressa o quadrado da variável anterior; 

 Avaesc: variável que expressa a opinião do diretor ou responsável pela escola, 

no sentido de que caso ele revele que a escola é péssima ou ruim cujo valor 

seria de 0 ou que é regular, boa ou ótima cujo valor dar variável é 1. 

  

Tabela 1 - Estatísticas Descritivas 

Variável Obs Média Desv. Pad. 

    sexo 2188450 0,526621 0,499291 

cpu 2188450 0,326877 0,469072 

escmae 2188450 5,981814 5,223736 

alfmae 2188450 0,066788 0,249654 

escpai 2188450 5,872306 1,908791 

repro 2188450 0,303275 0,459673 

abanesc 2188450 0,307953 0,317984 

sexo_prof 2188450 0,760492 0,426783 

escolaridade 2188450 15,41631 0,20509 

form_cont 2188450 0,796217 0,40281 

log_sal 2188450 0,695005 0,550246 

cargahora 2188450 29,18894 8,961083 

pos_grad 2188450 0,513527 0,556108 

anos_prof 2188450 15,79939 0,75523 

avaesc 2122011 0,046829 0,211272 

Fonte: Dados da Prova Brasil. 

Elaboração própria  

 

 

O modelo utilizado para descrever as notas dos alunos foi: 

 

𝑛𝑜𝑡𝑎𝑠𝑖 = 𝛽1𝑖𝑠𝑒𝑥𝑜 + 𝛽2𝑖𝑟𝑎𝑐𝑎 + 𝛽3𝑖𝑐𝑝𝑢 + 𝛽4𝑖𝑚𝑜𝑟𝑎𝑚𝑎𝑒 + 𝛽5𝑖5𝑒𝑠𝑐𝑚𝑎𝑒 + 𝛽6𝑖𝑎𝑙𝑓𝑚𝑎𝑒 + 𝛽7𝑖𝑎𝑙𝑓𝑝𝑎𝑖

+ 𝛽8𝑖𝑟𝑒𝑝𝑟𝑜 + 𝛽9𝑖𝑎𝑏𝑎𝑛𝑒𝑠𝑐 + 𝛽10𝑖 𝑙𝑜𝑔𝑠𝑎𝑙 + 𝛽11𝑖𝑠𝑒𝑥𝑜𝑝𝑟𝑜𝑓 + 𝛽12𝑖𝑒𝑠𝑐𝑜𝑙𝑎𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒

+ 𝛽13𝑖𝑓𝑜𝑟𝑚𝑐𝑜𝑛𝑡 + 𝛽14𝑖𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑜𝑟𝑎 + 𝛽15𝑖𝑎𝑛𝑜𝑠𝑝𝑟𝑜𝑓 + 𝛽16𝑖𝑎𝑛𝑜𝑠𝑝𝑟𝑜𝑓2

+ 𝛽17𝑖𝑎𝑣𝑎𝑒𝑠𝑐 + 𝑢𝑖  
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 5  RESULTADOS 

 

Tabela 2 - Regressão da Nota dos Alunos 

  Notas dos Alunos da 4ª Série 

  Notas de Português Notas de Matemática 

Variáveis Coeficiente     Desv.Pad Coeficiente     Desv.Pad 

Intercepto 70,14101 2,191646 202,2701  2,1446340 

Controle dos Alunos 

Variáveis Coeficiente     Desv.Pad Coeficiente              Desv.Pad 

sexo  10,36685 0,1963882 -4,35094 0,1958864 

raca  -3,014276 0,2106427 -4,804107 0,2102231 

cpu  9,557284 0,2402671 11,39933 0,2398678 

moramae  -0,147788 0,3139515 -1,444395 0,3132808 

escmae  1,020336 0,0194169 0,8914622 0,0193824 

alfmae  -0,889888 0,3762571 -1,659801 0,3756396 

alfpai  -1,53362 0,303603 -2,137762 0,3028747 

repro  -14,61497 0,2116599 -15,06695 0,210885 

abanesc  -4,198783 0,2907881 -3,991558 0,2889577 

Controle dos Professores 

Variáveis Coeficiente     Desv.Pad Coeficiente             Desv.Pad 

log_sal  13,70387 0,2222527 12,32171 0,2206603 

sexo_n  -2,372177 0,2763833 -15,33657 0,2423169 

escolaridade  1,805026 0,0484757 1,31539 0,0477993 

form_cont  -6,313688 0,261788 -6,693684 0,2527819 

cargahora  -0,235842 0,0122513 -0,2946586 0,0122705 

anos_prof  -0,052664 0,0578565 0,3511225 0,0579669 

anos_prof2  -0,006394 0,0019209 -0,0172345 0,0019255 

Controle da Escola 

Variáveis Coeficiente     Desv.Pad Coeficiente             Desv.Pad 

 avaesc  -8,883406 0,439744 -7,323042 0,4370966 

Variável Dependente: Notas dos Alunos de Português e Matemática 

Fonte: Dados da Prova Brasil 

Elaboração própria  
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A Tabela 2 mostra o modelo OLS padrão estimado, que só foi possível ser 

adotado devido a um filtro aplicado à base de dados, efetuado segundo a forma como são 

alocados os professores nas turmas pelos diretores. 

Os diretores da 4ª série, conforme continha no questionário, responderam de que 

forma foi feita a distribuição dos professores entre as classes.  

Acontece que o problema de endogeneidade gerado pelo fato de que os melhores 

professores são alocados nas melhores turmas, viesaria os resultados do modelo OLS padrão. 

Por isso, só entraram na amostra os professores que foram alocados pelos diretores 

obedecendo a um critério aleatório, que é via sorteio dos professores para as classes, e rodízio 

de professores, ou seja, cada professor passa por varias turmas de ano em ano, evitando assim 

que haja qualquer endogeneidade na escola, como já anteriormente elucidado. 

O primeiro grupo de controle que faz alusão as características dos alunos ofereceu 

resultados bastante interessantes. Por exemplo, a divisão entre o gênero do aluno e o tipo de 

prova, observamos que em português as meninas possuem uma pontuação de cerca de 10,36 a 

mais do que os meninos, e enquanto que na prova de matemática os meninos auferiram notas 

superiores com uma diferença de cerca de 4,35. Isso demonstra um desvio na vocação 

acadêmica entre os sexos, o que parece ser algo a ser esmiuçado, para esta faixa etária, pois 

ao analisarmos um resultado geral vemos que há uma coerência entre as matérias, e quando 

analisamos apenas para a quarta série primária, há esse desvio constato pelo modelo. Há uma 

vasta literatura apresentando argumentos de diferenças entre as aptidões entre homens e 

mulheres na questão da matemática, indicando que homens apresentam uma melhor 

percepção de geometria espacial, bem como uma melhor habilidade na questão da 

problemática aritmética. No trabalho de Ehrenberg (1994), ele compara o aproveitamento de 

alunos e professores e evidencia a diferença pelo sexo, indicando que há uma questão sobre o 

medo ou apreensão de matemática (mathematical´s anxiety) que ocorre de forma viesada 

sobre o sexo feminino. 

Voltando a análise para o fenótipo do aluno, salientando novamente que o 

questionário aplicado pela Prova Brasil é o chamado de auto-afirmação, ou seja, o próprio 

indivíduo é que define qual o tipo racial o qual ele pertence. Evidenciamos que em ambas as 

matérias há um hiato entre as notas dos brancos para os demais tipos raciais, o que indica 

uma estrutura muito delicada, pois falar em racismo entre crianças que estão na 4ª série é algo 
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muito discutível do ponto de vista técnico e até mesmo ético, mas há que se refletir essa 

questão, por parecer algo evidente, mesmo que de forma desagradável, e deve ser analisado e 

corrigido. 

A questão do computador também é preponderante para a nota final do aluno em 

ambas as disciplinas. Há sem dúvida uma contribuição demasiadamente grande com relação 

este equipamento na qualidade do estudo do aluno, e logo há um aumento na produtividade 

do aprendizado do mesmo, porém esta variável, por se tratar de um nível de aprendizado de 

base, e de pouco nível técnico, não demandaria tanto o uso do computador para auxiliar no 

estudo.  

Por isso essa variável evidencia não só o efeito do computador no aprendizado, 

mas também variáveis omitidas que contribuem para a aquisição do computador como 

também para elevar suas notas, como o nível socioeconômico da família do aluno, pois 

sabemos que alunos com níveis econômicos e sociais melhores tendem a sobressair-se com 

notas mais altas e aprendizado com qualidade elevada.  

As variáveis que revelam as características dos pais dos alunos mostraram que 

todas são estatisticamente significantes, e demonstram consistência dos sinais com os artigos 

que relacionam o background familiar como um fator preponderante sobre o desempenho 

acadêmico e sobre as suas chances de avançar nos estudos. Um desses estudos é o de Arnett 

(2006), que conclui: no que diz respeito ao tipo de família, não só a questão socioeconômica, 

como também a etnia racial em que esta se enquadra, são fatores importantes sobre o tipo de 

escola escolhida pelos pais, e além disso dada a dinâmica desta escolha, as escolas tendem a 

competir entre si para serem as escolhidas.  Dentre estas, a variável que apresentou maior 

magnitude no impacto da nota do aluno foi a dummy que representa se o pai do aluno é 

alfabetizado ou não, o que imprime uma importância consubstancial da influência do pai no 

aprendizado do filho. 

Alunos que moram com os pais e que possuem pais alfabetizados tendem a 

sobressair-se com notas melhores nas provas, e isso leva a uma melhor qualidade de 

aprendizado, além disso, a escolaridade dos pais influencia positivamente no nível 

educacional do filho. 
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A reprovação afeta de forma negativa o desempenho educacional do aluno, ainda 

que seja neste nível básico da educação, pois nesta amostra só entraram alunos que fizeram a 

prova para o nível da quarta série primária, o que reforça que este tipo de medida deve ser 

revista por não corrigir o viés ou a falha no aprendizado no aluno que o levou a perder o ano. 

Alguns estudos apontam para o que foi adotado como a aprovação automática. O 

fato dá-se em virtude do prejuízo causado pela reprovação. Mas se analisarmos esta dinâmica 

num quadro mais geral, percebemos que os incentivos gerados pela aprovação automática 

deixam de estimular o aluno a empenhar-se mais em seus estudos de forma a evitar a punição 

da reprovação. 

A solução ainda não parece ter sido encontrada, haja vista os inúmeros debates 

acadêmicos entre pedagogos sobre esta questão, o que nos induz a refletir sobre esta questão 

e indicar que este ponto deve ser corrigido para aperfeiçoar a eficiência do sistema de ensino 

nas escolas. 

Os alunos que abandonaram a escola por motivos exógenos sofreram perdas sob 

o ponto de vista educacional. Entretanto, em menor escala que os outros prejudicados por 

alguma reprovação. Isso indica-nos que não é apenas o efeito da troca de classe que faz com 

que o aprendizado do aluno fique comprometido, pois caso fosse este coeficiente tenderia a 

se igualar ao da variável anterior. 

Porém não devemos ser lenientes sobre esta questão. E que o abandono escolar 

mesmo que tenha ocorrido por motivos que nada tem a ver com a qualidade do aluno, 

prejudica sim no seu desenvolvimento. Ainda mais quando se trata de uma faixa etária desse 

nível. Deve-se então ter muito cuidado por  tratar-se de sua formação, não só acadêmica mas 

moral desses alunos, o que só pode ser realizado com a participação da família e da escola. 

Portanto, políticas deverão ser implementadas de modo a incentivar ao máximo 

os alunos, evitando a evasão escolar e que estes venham a comprometer o ano letivo. Seja por 

qualquer motivo e assim diluindo o risco de que crianças em idade escolar  se prejudiquem ou 

mesmo não freqüentem mais as aulas e o ambiente escolar. 

Voltando a nossa análise para o grupo de controle das características do 

professor, observamos que a nossa análise torna-se totalmente diferente do caso elucidado na 

Tabela 1, pelo seguinte motivo: no primeiro caso as variáveis pertencentes a este grupo eram 
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utilizadas como instrumentos que eram utilizados para representar a variável salário. Esta 

metodologia é motivada pelo problema de endogeneidade entre a qualidade dos professores e 

a qualidade da turma. 

Como agora este problema não faz parte do modelo, pelo fato de que nossa 

amostra é composta por professores que foram alocados de forma randômica entre as turmas, 

podemos efetuar uma análise entre essas variáveis de controle dos professores diretamente na 

variável dependente, ou seja, analisar de que forma algumas características pessoais dos 

catedráticos influenciam na nota dos seus alunos. 

Observamos que o salário é um fator preponderante e contundente no grau de 

proficiência das crianças. E sem dúvida, este representa e é fortemente correlacionado com a 

qualidade do educador, por isso as crianças que possuem melhores professores tendem a 

apresentar um melhor aproveitamento na Prova Brasil, em ambas as disciplinas. E notamos 

também que este coeficiente foi bastante parecido, tanto na disciplina de português como na 

de matemática, fato este que corrobora novamente o que preconiza a literatura da teoria da 

eficiência dos salários, além também de mostrar que provavelmente os professores mais bem 

remunerados tendem a se esforçar mais em ministrar suas aulas, pois no grupo de controle há 

variáveis que também apresentam certa correlação com a qualidade do catedrático e a 

inclusão destas não reduziu de forma significativa o coeficiente da variável salário. 

O gênero do professor indicou um resultado bastante ilustrativo e de certo modo 

discutível, porém já revelado por outros autores do ponto de vista pedagógico. Referimo-nos 

nesta primeira frase ao fato de que o gênero do professor influenciou pouco na nota do aluno, 

quando este ministra aulas de português. Todavia, é possível perceber uma diferença, o que 

corrobora a idéia de que os professores homens tendem a ter uma qualidade melhor, porém 

não preponderante sobre as professoras. 

Se analisarmos o gênero do professor e observarmos que este ministra aulas de 

matemática, nota-se uma diferença gritante cujo coeficiente é o maior de todas as variáveis 

pertencentes a todos os grupos de controle. Esta situação indicaria em uma análise fria de que 

os professores de matemática devem ser homens. Isso sem dúvida é um resultado 

extremamente discutível. Devemos, portanto, ser cautelosos nesta análise. 
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A escolaridade dos professores afeta de forma positiva na nota do aluno. Esse 

resultado é corroborado pela literatura. Pois, além dos anos de estudo afetarem a 

produtividade no trabalho, seja em qualquer área, a própria escolaridade está fortemente 

correlacionada com a qualidade do indivíduo. Profissionais com alto grau de escolaridade 

tendem a ser mais produtivos e ter um custo menor para alcançar mais anos de estudo. 

Porém, este resultado não foi preponderante e tão significativo como outros já 

anteriormente elucidados e mostrados ao longo do trabalho. A explicação para este fato deve-

se simplesmente ao perfil do profissional que atua nesse ramo da educação. Como fazem 

parte da amostra professores de quarta série primária, muitos deles não possuem um nível 

educacional que ultrapasse o segundo grau completo. 

Logo, a variabilidade nos anos de estudo destes professores é muito pequena, mas 

existe e foi responsável por explicar de forma significativa uma pequena diferença na nota, 

mas não devemos nos surpreender pelo coeficiente ter sido tão pequeno. 

A formação continuada apresentou um aumento significativo na nota do aluno, 

este fato mostra que esse tipo de política é eficiente para melhorar as condições e a qualidade 

do ensino. Além de ter um retorno positivo na questão do aprendizado do aluno, de forma que 

uma das soluções para melhorar a qualidade do ensino no país deve ser investir no capital 

humano do professor, tornando-o mais apto a exercer sua função de educador. 

A carga horária semanal do professor, por ser muito extensa, apresentou um 

coeficiente negativo, o que mostra que professores sofrem de alguma fadiga laboral, e que 

este desgaste impacta negativamente na nota dos alunos, refletindo na qualidade das aulas, 

que tende a cair conforme a carga horária semanal de trabalho de cada professor. 

A experiência indicou um sinal contrário ao que se esperava dela. Porém, este 

pode ser explicado se analisarmos o seguinte fato: professores de quarta série tendem a ser 

professores novos recém-formados do segundo grau, pois conforme os anos de instrução e 

experiência vão aumentando estes profissionais tendem a ter seu aprendizado, conhecimentos 

e tempo dedicado ao ensino aproveitados em séries mais avançadas, estas por sua vez, 

demandam maiores níveis de competência e, portanto, sua remuneração vai aumentando.
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Esta dinâmica indica que professores com um bom nível de produtividade tendem 

a ascender profissionalmente galgando as séries mais altas e com isso melhorando seu nível 

educacional e sua remuneração. Com isso, professores com produtividade baixa, 

possivelmente não devem ser aproveitados nas séries mais avançadas, e com isso ficam 

estacionados no degrau do sistema educacional, ficando sua atuação limitada apenas no 

primário. 

Logo, conforme a experiência do professor for aumentando e sua série de atuação 

continuar sendo ainda no primário, indica que este é um indivíduo de baixa produtividade e, 

portanto, alunos que passam pelas suas aulas, com certeza tendem a auferir menos pontuação 

nas provas, pois a qualidade do seu aprendizado foi afetada negativamente pela baixa 

produtividade dos professores. 

Este fato pode ser contestado pela teoria de que a experiência tende a levar ao 

aumento da produtividade do profissional de qualquer área, porém não devemos deixar de 

analisar as especificidades e diferenças de cada área de atuação profissional, e nesta 

especificamente há um efeito nocivo da experiência por estar correlacionada negativamente 

com a qualidade do professor. 

A avaliação da escola, como era de se prever, tem uma avaliação positiva na nota 

dos alunos, pois caso o entrevistado aufira a qualidade de que a escola seja regular, boa ou 

ótima, esta variável recebe 0, e caso tenha dado a qualidade de péssima ou ruim, recebe 1, e 

como o coeficiente é negativo vemos que se as escolas são ruins ou péssimas, o nível de 

aprendizado dos alunos é afetado negativamente, logo, nenhuma política de reforma 

educacional pode privilegiar de forma única o professor e o aluno sendo leniente com a 

escola, pois esta também é uma variável que impacta de forma consistente na qualidade do 

ensino. 

Esta análise corrobora a idéia de que qualquer política educacional não pode 

deixar nenhuma vertente do problema de lado. Para melhorar a qualidade do ensino deve 

melhorar a qualidade dos professores dando subsídios aos alunos e melhorando a abordagem 

pedagógica  e também melhorando a qualidade das escolas e salas de aula. 
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O primeiro grupo de controle que faz alusão às características dos próprios 

alunos, capturando o efeito dessas variáveis no seu desempenho na Prova Brasil, revelou as 

seguintes conclusões: 

As variáveis que indicam se o aluno já foi reprovado ou abandonou a escola 

obtiveram uma importância significativa sobre o grau de proficiência auferido pelo estudante.  

A primeira, indicando se o aluno já sofreu alguma reprovação, foi a mais significativa de 

todas as variáveis que pertencem ao grupo de controle do aluno, sendo responsável por uma 

diferença da ordem de 14, apontando que os alunos que já sofreram uma reprovação 

necessitam de outra abordagem. Caso se mantenha a abordagem atual, de apenas repetir a 

série novamente, não se consegue corrigir o déficit no aprendizado dos mesmos. Alguns 

autores apontam que a reprovação tende a desestimular o aluno, aumentando as chances de 

que ele evada do sistema escolar e, além disso, por não haver uma segunda fase, de 

acompanhamento deste aluno, que apresentou baixo rendimento escolar viabilizando meios  

para que este melhore suas notas. O que acaba acontecendo no sistema brasileiro de ensino é 

que o aluno, uma vez reprovado, o custo de uma segunda reprovação é menor, implicando um 

menor esforço advindo do risco de ser reprovado novamente, o que não ajuda a avançar na 

qualidade acadêmica do indivíduo.  

Pode a estimativa da função da proficiência dos alunos ser tomada como uma 

interpretação em termos da literatura sobre a eficiência dos salários? A teoria da eficiência 

dos salários prediz que é difícil monitorar o grau de esforço despendido pelo empregado, 

exemplo clássico de assimetria informacional, devido a uma falha de mercado que não 

permite que haja um monitoramento eficiente. 

Pagar a um trabalhador um salário maior do que seu custo de oportunidade, 

demanda do mesmo um aumento no seu esforço, que deve ser refletido em um aumento da 

sua produtividade, para que o principal que arca com o custo de um aumento no salário, 

receba em contrapartida um lucro maior, por ter um funcionário mais produtivo. O teste para 

a eficiência dos salários foi realizado por Levine (1992), que utilizou a condição de Solow 

para testar se o coeficiente sobre a mão de obra é o mesmo como o coeficiente sobre o termo 

dos salários
1
. 

                                                             

1  De acordo com a teoria de eficiência dos salários, firmas que pagam maiores salários são aquelas que 

apresentam maiores índices de produtividade dos seus empregados por implementarem um maior nível de 
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O trabalho de Kingdon (2007) examina primeiramente se o salário dos 

professores é responsável de alguma forma pelas notas dos alunos, isto é, se escolas devem 

pagar os salários relacionados pela performance dos professores, mensurando esta pelas notas 

dos alunos. Segundo, é questionado: se aumentar os salários dos professores entre as escolas 

pode aumentar o resultado do aprendizado dos alunos? Terceiro, foram consideradas as 

interpretações que podem ser retiradas do seu trabalho.  E foi encontrado que as escolas 

privadas relacionam o pagamento dos professores de acordo com suas performances, 

mensurando esta pela notas dos alunos e estas notas são melhoradas pelo aumento nos 

salários dos professores. 

E ainda sobre o estudo do autor acima, foram consideradas duas interpretações: a 

primeira se maiores salários são proxy para uma maior qualidade dos professores, e segunda, 

se maiores salários encorajam os professores a aumentar o seu nível de esforço. Porém os 

seus resultados alinhados com a segunda interpretação só foram obtidos através de uma 

amostra de escolas particulares, pois estas conseguem, por ter uma estrutura de 

monitoramento melhor do que a das públicas, gerar incentivos via uma estrutura contratual 

que permita a adoção de um salário maior do que o custo de participação dos trabalhadores, e 

também atenda à restrição de incentivos para que os professores implementem um esforço 

alto e que este seja traduzido em um aumento de produtividade. Já as escolas públicas, que 

apresentam uma estrutura de incentivos bastante engessada, dificilmente poderão introduzir 

salários altos, devido à impossibilidade de um monitoramento que permita a introdução de 

uma estrutura ótima de incentivos contratuais.  

Quanto à primeira hipótese, esta se torna dúbia devido à ambigüidade entre o 

aumento do custo de se perder um trabalho que possui uma boa remuneração, o que leva a um 

aumenta no esforço, ou por efeito contrário, se de fato, melhora-se o esforço devido ao 

aumento do salário. 

                  

  

                                                                                                                                                                                             

esforço, baixa rotatividade de trabalhadores, etc. e os empregadores irão aumentar os salários  até o benefício 

marginal do aumento dos salários  (em termos de aumento da produtividade) se equilibrar com o aumento nas 

contas salariais. O teste utilizado por Levine testa a implicação fundamental da teoria da eficiência de salários 

que o salário marginal aumenta a produtividade suficientemente para pagar por este aumento. 
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6 CONCLUSÃO 

 

 

O presente trabalho teve por finalidade apresentar os efeitos da remuneração 

como ferramenta para melhorar a qualidade do ensino e demonstrar de que forma o salário 

pode desempenhar este papel. 

Aplicamos o modelo de regressão linear simples usual (OLS) que só foi possível 

ser adotado pelo fato de ter sido introduzido um filtro sobre os dados, sendo utilizada apenas 

a parte da amostra na qual os professores foram alocados de forma randômica nas suas 

respectivas turmas. Desta forma, solucionamos o problema da endogeneidade, porém 

somente numa subamostra onde a série indicada é a 4ª série primária, com isso, reduzimos o 

escopo da discussão proposta consideravelmente. 

Primeiro vemos que o salário é um dos fatores que melhora a proficiência do 

aluno, ou seja, afeta positivamente o rendimento do mesmo, e com isso a qualidade do ensino 

depende dessa variável. Além disso, essa variável serve como um instrumento e como tal está 

correlacionada positivamente com a produtividade do professor. 

A produtividade do professor indica se o profissional consegue empreender em 

sala uma aula que permita que os alunos aprendam mais, comparativamente a outros 

professores de produtividade menor. 

Com isso, salários altos tendem a atrair exatamente este tipo de profissional, o de 

alta produtividade, permitindo que a qualidade do ensino torne-se melhor, fazendo saltar 

positivamente os índices educacionais da escola. 

 E ainda, segundo a literatura, um salário maior do que o salário de reserva do 

trabalhador só é possível caso haja um aumento na produtividade, fazendo com que o nível de 

esforço implementado seja convertido no payoff do principal, seja superior ou igual ao gasto 

excedente com o diferencial no salário. 

Tal fato só é possível com uma estrutura de fiscalização que possa exigir mais 

empenho do profissional que não atenda à condição de alta produtividade. 

Esta estrutura de fiscalização pode ser implementada simplesmente analisando as 

notas dos alunos, que servem como um indicativo da qualidade das aulas ministradas e logo 
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indicando se a estrutura de fiscalização, esta sendo implementada de forma a privilegiar os 

professores que conseguem implementar em suas turmas notas melhores. 

Se acrescentarmos ainda um ponto sobre a influência dos salários na 

produtividade dos professores, podemos observar que com um salário melhor, além de atrair 

melhores profissionais para a vaga de emprego, existe ainda, uma vez que ele já esteja 

empregado, a necessidade de aumentar o seu esforço para diminuir a probabilidade de ser 

demitido e sair de um trabalho no qual ele receba um salário maior do que seu salário de 

reserva. 

Além disso, concluímos que além do efeito positivo da remuneração na qualidade 

do ensino, graças à inclusão de variáveis de controle que representam as características dos 

alunos, professores e da escola, na proficiência obtida pelos alunos na Prova Brasil, 

observamos inúmeros efeitos com algumas características. Alguns deles tão ou mais 

significativos na nota, portanto, na qualidade do ensino. 

Um dos efeitos mais interessantes e também mais significativos foi o efeito da 

presença de um computador no domicílio do estudante, o que impactou de forma 

demasiadamente positiva na nota final dos alunos. 

Demonstrando que o ensino, mesmo tratando-se do ensino básico fundamental 

pois a nossa amostra englobava alunos de quarta e oitava série, está completamente 

comandado pelos avanços tecnológicos, e portanto para a melhoria da sua qualidade, é 

necessário democratizar a informática, permitindo que não só o analfabetismo clássico seja 

pautado nas políticas de combate a má educação, porque surge nos dias atuais um novo tipo 

de analfabetismo, o da era da informática, ou seja, o analfabetismo digital. 

Isto, certamente, será preponderante na formação dos nossos estudantes e esta 

necessidade só tende a aumentar com o passar do tempo, com o aumento da importância da 

informática na vida cotidiana, seja nas operações mais simples, e com isso as políticas 

voltadas para a educação básica não podem ser lenientes com esta questão. O Brasil, visando 

o desenvolvimento educacional, deve incorporar o destaque merecido que a informática e o 

mercado exigem em suas reformas e mudanças políticas, isso permitirá melhoras 

significativas, avanços na educação e crescimento necessário ao país. 
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Acrescentando agora a análise da segunda variável, outro efeito bastante 

relevante, que nos surpreendeu durante o nosso estudo, foi o que indicava se o aluno já havia 

sofrido alguma reprovação. Constatamos que o efeito da reprovação é extremamente nocivo 

para a qualidade acadêmica do aluno, tornando-se o principal fator que conduz a uma queda 

no rendimento escolar. 

Uma política pedagógica que serve para corrigir um possível déficit no 

aprendizado do aluno, que o faz atingir uma pontuação inferior à mínima estabelecida para 

conseguir aprovação para o ano seguinte, e assim fazendo com que o mesmo repita 

novamente o ano letivo, com o fim de acumular conhecimentos que o possibilitem auferir 

uma nota que o leve a passar de ano e assim ajustar o seu conhecimento ao respectivo ano 

letivo, está na verdade impactando de forma negativa na qualidade do aluno e de seus 

conhecimentos, como mensurado pelas notas da Prova Brasil. 

Este resultado tem sido constantemente debatido entre os educadores, que 

chegaram a promover a chamada aprovação automática para evitar as distorções provocadas 

pela reprovação. Como já salientado no presente trabalho, os agentes econômicos respondem 

a incentivos que o regime os impõe. Logo, a existência de um sistema de aprovação 

automática não significa de forma alguma que as distorções geradas pela reprovação acabem, 

ou sequer diminuam, uma vez que não haja punição ao estudante que não se esforça 

suficientemente para garantir sua aprovação. Isso pode gerar efeitos ainda mais nocivos para 

a qualidade do ensino. 

Portanto, há que se elaborar uma nova abordagem para esta questão, de forma a 

mitigar ao máximo os efeitos negativos da punição e melhorar sem dúvida o esforço dos 

estudantes. E assim, permitir que estes possam melhorar cada vez mais o seu nível 

educacional, fazendo com que ocorra uma significativa melhora no sistema educacional. 

Concluindo nossa análise, vemos que o sistema educacional ainda padece de 

algumas distorções que devem ser estudadas para encontrar soluções e possíveis ajustes. E 

ainda, como conclusão principal, temos que qualquer política pública a ser implementada 

para aprimorar a educação deve levar em conta melhoras nos salários dos professores, por 

este ser um instrumento eficiente de melhoria da qualidade dos mesmos, sendo esta 

mensurada na nota final dos alunos pertencentes as suas turmas. 
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Precisamos pensar e refletir também sobre alguns aspectos que nos deixaram 

desconfortáveis em nossa análise, como as questões de raça e gênero dos alunos e 

professores, e destacarmos a importância da família para o desenvolvimento educacional do 

aluno. 
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