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Diversificação da oferta e criação de uma 

rede dupla 

 A diversificação da oferta (e das oportunidades 

educativas) pode ocorrer por: 

 turno (diurno ou noturno) 

 período (parcial ou integral) 

 tipo (propedêutico ou profissional) 

 modalidade (regular e educação de jovens e adultos).  

 

 Os vários tipos de oferta diferem em termos de perfis de 

alunos e de resultados. 

 

 Vamos analisar as diferenças entre turnos e períodos. 



Perfil dos alunos por turno 

 Foram estimadas regressões logísticas para explicar a 

probabilidade de estudar no período noturno (em 

oposição diurno, no parcial ou integral) em função de 

características dos alunos com dados do Saeb 2013. 

 O aluno do noturno tende a  

 trabalhar, 

 não ter idade adequada à sua série, 

 ter mãe com baixa escolaridade (Ceará e Pernambuco) e 

 ter nível socioeconômico, mensurado pelo Critério Brasil, mais 

baixo (exceto em Pernambuco). 



Perfil dos alunos por período 

 Foram estimadas regressões logísticas para explicar a 
probabilidade de estudar em período integral (em 
oposição às de tempo parcial, diurno ou noturno), em 
função de características dos alunos com dados do Enem 
2014. 

 Em todos os estados, a probabilidade de estudar em 
período integral está associada a: 

 maior renda,  

 residir em área urbana,  

 estar na idade correta para cursar a 3ª série do EM e  

 ter maior capital cultural, conforme mensurado pela 
escolaridade da mãe. 

 



Perfis dos alunos por turno e período 

 Os dados indicam que parece existir uma seleção social de 
acordo com os tipos de oferta, que termina por criar uma 
dupla rede, de acordo com a origem social dos alunos:  
 jovens de nível socioeconômico mais baixo e com menores recursos 

culturais rentáveis na escola tenderiam a se dirigir para as de tempo 
parcial e noturnas;  

 aqueles com nível socioeconômico mais alto e com maiores recursos 
culturais tenderiam a se dirigir para as escolas de tempo integral.  

 Trata-se de uma “escolha forçada” ou determinada por 
processos explícitos de seleção: de um ajuste entre as 
possibilidades que o jovem vê em si e no seu contexto social e 
as probabilidades que antevê de sucesso num ou noutro tipo 
de escola. 

 Apesar disso, os que tem acesso à educação integral estão se 
beneficiando dessa política e obtendo resultados melhores? 



Avaliação do efeito da política de tempo 

integral  

 Avaliamos se os alunos que cursam o ensino integral têm 

ganhos de proficiência que podem ser atribuídos à 

política. 

 Foram estimados os efeitos de tratamento médios sobre 

os tratados sob a hipótese de seleção em observáveis 

 Metodologia sugerida por Imbens (2014):  

 construção de amostra aparada com base no propensity score 

(PS) estimado por meio de um procedimento stepwise e cálculo 

do efeito de tratamento com estimador de matching e ajuste 

de viés. 



Avaliação do efeito da política de tempo 

integral  

 Parâmetro de interesse: efeito da política na 

subpopulação de alunos que foi exposta ao ensino de 

período integral. 

 Trata-se de um efeito “total” que engloba mudanças e 

reações de agentes em resposta à política. 

 Alguns dos principais elementos do efeito-escola foram 

alterados pela política de tempo integral e foram, por isso, 

considerados efeitos endógenos).  



Avaliação do efeito da política de tempo 

integral  

 Dados 
 Enem 2014 

 Avaliações estaduais do Ceará (2014), São Paulo (2013) e Goiás (2014) 

 Para fazer o pareamento dos alunos, tanto pelo PS quanto pelo estimador 
de matching, usamos as seguintes variáveis do Enem:  
 renda, 

 distorção idade-série,  

 escolaridade da mãe,  

 tamanho do domicílio,  

 residência em área rural,  

 raça,  

 sexo,  

 se foi reprovado no EF e  

 porte de município 

 As variáveis das provas dos estados são basicamente as mesmas, com 
adaptações em função da disponibilidade de informações dos questionários 
socioeconômicos. 

 



Avaliação do efeito da política de tempo 

integral  

 Variável de resultado: proficiência. 

 Notas foram padronizadas de modo que suas 

distribuições tenham médias nulas e desvios padrão 

unitários em cada estado. 

 Assim, pode-se comparar os resultados entre avaliações e 

disciplinas, bem como avaliar sua magnitude. 

 Provas estaduais avaliam, prioritariamente, Língua 

Portuguesa e Matemática. 

 Enem avalia quatro áreas de conhecimento: Linguagens e 

Códigos, Matemática, Ciências da Natureza e Ciências 

Humanas. 



Avaliação do efeito da política de tempo 

integral  

 Total de alunos com matrículas integrais na 3ª série do EM - 
2014 - por base de dados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Resultados de São Paulo devem ser vistos com cautela, pois 
boa parte dos tratados não está coberta. 

 

Base Ceará Pernambuco 
São 

Paulo 
Goiás 

Censo Escolar (população) 12138 26131 8510 1096 

Spaece 10864 - - - 

Saresp* - - 938 - 

Saego - - - 957 

Enem 11509 18423 3921 1052 

% de alunos integrais encontrados na base 

do Enem 
94.8 70.5 46.1 96.0 

% de alunos integrais encontrados nas bases 

estaduais 
89.5 - 11.0 87.3 



Avaliação do efeito da política de tempo 

integral  

 Interpretação dos resultados 

 Definições operacionais de Cohen (1992) de tamanho de 

efeito: 

 até 0,2 desvio padrão considera-se o efeito pequeno;  

 entre 0,2 e 0,5 considera-se como médio; e  

 maior que 0,5 considera-se como grande. 



Avaliação do efeito da política de tempo 

integral   

 Efeito de tratamento médio sobre os tratados por 

disciplina e estado – Enem 

 

Disciplina 

Goiás Ceará Pernambuco São Paulo 

Coeficiente 
Erro 

Padrão 
Coeficiente 

Erro 

Padrão 
Coeficiente 

Erro 

Padrão 
Coeficiente 

Erro 

Padrão 

Linguagens e 

Códigos 0.29 0.05 0.54 0.01 0.26 0.01 0.25 0.02 

Matemática 0.29 0.05 0.60 0.01 0.23 0.01 0.24 0.02 

Ciências da 

Natureza 0.38 0.05 0.61 0.01 0.30 0.01 0.34 0.02 

Ciências 

Humanas 0.32 0.05 0.63 0.01 0.24 0.01 0.31 0.02 



Avaliação do efeito da política de tempo 

integral 

 Efeito de tratamento médio sobre os tratados por 

disciplina e estado – Enem 
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Avaliação do efeito da política de tempo 

integral  

 Efeito de tratamento médio sobre os tratados por 

disciplina e estado - avaliações estaduais 

 
Disciplina 

Goiás Ceará* São Paulo 

Coeficiente 
Erro 

Padrão 
Coeficiente 

Erro 

Padrão 
Coeficiente 

Erro 

Padrão 

Língua Portuguesa 0.56 0.05 0.75 0.02 0.51 0.05 

Matemática 0.54 0.05 0.90 0.03 0.48 0.05 



Avaliação do efeito da política de tempo 

integral  

 Efeito de tratamento médio sobre os tratados por 

disciplina e estado - avaliações estaduais 
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Avaliação do efeito da política de tempo 

integral 

 Discussão dos resultados: 

 Efeitos da política podem considerados médios ou grandes 

 Ela cria uma dupla rede, articulada à estratificação social 

 Acreditamos que parte do impacto da intervenção se deva a um 
conjunto de fatores, mas serão necessários estudos posteriores para 
separar o peso do nível socioeconômico para medir valor agregado 
pela escola.  

 Benefícios de uma política devem ser cotejados com seus custos 
econômicos e valores, sejam eles o da igualdade de oportunidades 
ou da equidade: 

1. Por que não progressivamente aumentar a carga-horária de todas 
as escolas? 

2. Por que não progressivamente dar a todas as escolas as mesmas 
condições de trabalho dos educadores das escolas de tempo 
integral? 



Ensino noturno e o aluno trabalhador  

 Entre 2007 e 2014, as redes estaduais do país têm 

reduzido as matrículas de turno noturno e ampliado as 

do diurno. 

 Dado o perfil do aluno que cursa o noturno – 

trabalhador, de menor nível socioeconômico e com uma 

trajetória escolar mais turbulenta – e a mudança na 

composição das matrículas por turno, levanta-se a 

seguinte questão: onde estão os jovens trabalhadores que 

antes estavam matriculados no noturno? 



Ensino noturno e o aluno trabalhador  

 Dados do mercado de trabalho mostram que, em geral, 
diminuiu o número de alunos que trabalha e que 
procurava emprego, fato que ajuda a justificar a queda da 
matrícula noturna. 

 Por outro lado, nos estados em que a matrícula noturna 
mais caiu – Ceará e Pernambuco – foi verificado um 
crescimento da matrícula da educação de jovens e adultos 
(EJA) de ensino médio, especialmente entre os jovens de 
18 a 21 anos. 

 Assim, é possível levantar a hipótese de que alunos que 
estudariam no EM noturno em Pernambuco e no Ceará 
estão se dirigindo para a EJA de ensino médio. 

 



Ensino noturno e o aluno trabalhador  

 Fizemos uma análise da origem dos alunos que estavam 
matriculados na EJA EM em 2014 e em 2013 no Ceará e em 
Pernambuco.  

 Observou-se que uma parte substancial dos alunos da EJA 
estava no EM regular no ano anterior, especialmente no diurno 
nas faixas etárias de até 19 anos. 

 No Ceará, estavam no EM regular: 
 8% (no geral);  

 entre os indivíduos de até 17 anos, 20%;  

 entre os de 18 e 19 anos 40%.  

 Em Pernambuco , estavam no EM regular:  
 15% (no geral);  

 para alunos de até 17 anos, 20%;  

 para pessoas com 18 ou 19 anos, um terço ou mais.  

 Uma parcela da coorte estava inclusive no EM integral. 



Ensino noturno e o aluno trabalhador  

 Outra alternativa que se coloca ao aluno trabalhador é 

obter o certificado de conclusão do ensino médio pelo 

Enem. 

 Houve crescimento dos inscritos para certificação no 

Enem em todos os estados, principalmente no Ceará e 

em Goiás considerando o período de 2010 a 2014. 

 



Ensino noturno e o aluno trabalhador  

 Número de inscritos no Enem para certificação com 

idade entre 18 e 21 anos 
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Ensino noturno e o aluno trabalhador  

 Apesar de haver menos jovens de 15 e 21 anos 

trabalhadores, a redução das matrículas do turno noturno 

parece ter sido rápida demais.  

 Sem a possibilidade de estudar a noite, o aluno que 

trabalha opta pela EJA, especialmente em Pernambuco, ou 

pela certificação via Enem no caso do Ceará. 



Considerações finais 

 Políticas estaduais para o EM implementadas nos estados 
pesquisados tendem, em geral, a ampliar as desigualdades. 

 No caso do turno, vemos os alunos trabalhadores com 
menos opções no ensino regular e se dirigindo à EJA em 
Pernambuco e, provavelmente, à certificação via Enem no 
Ceará. 

 Essas alternativas parecem ser de menor qualidade em 
relação a outras ofertas de ensino médio. 

 Assim, uma parcela dos alunos do noturno, que já 
aprendia menos, ao que tudo indica, aprenderá menos 
ainda e a distância entre o aluno que necessita trabalhar e 
o que não precisa aumenta. 

 



Considerações finais 

 No caso do período, vemos alunos que já possuem 

condições de origem melhores se beneficiando de uma 

política que eleva a aprendizagem.  

 Se, por um lado, a educação em período integral 

aumentou a proficiência de quem foi exposto a ela, por 

outro, sabe-se que alunos de condições socioeconômicas 

menos favorecidas tiveram menos acesso a ela. 

 Isto tende a ampliar a distância que “naturalmente” existe 

entre alunos de diferentes classes sociais. 


