
 

Introdução 

Estudos desenvolvidos pelo Cenpec a partir do exame do Índice de Desenvolvimento da 
Educação Básica (Ideb) de 2009 de municípios brasileiros no ensino fundamental II mostrou 
que o Acre e Ceará apresentavam resultados superiores aos de suas respectivas regiões. A 
partir desse cenário, foi iniciada uma pesquisa no final de 2011 com a intenção de produzir e 
disseminar conhecimento sobre políticas educacionais com 
qualidade da educação vinculada à 
2013, a pesquisa se concentrou no estudo do Ceará, com o desenvolvimento das seguintes 
atividades: realização de entrevistas com gestores educacionais
referências sobre políticas educacionais desenvolvidas no estado e análise da evol
indicadores de educação com dados das escolas e municípios, com foco no estudo da 
repercussão da evolução dos indicadores na equidade educacional.
continuidade à pesquisa com os objetivos e etapas metodológicas descritos a

 

Objetivo geral 

Investigar se e como as políticas educacionais implantadas nos estados do Acre e do Ceará 
explicam a evolução dos principais indicadores que refletem a qua
educação no ensino fundamental.

 

Objetivos específicos 

• Levantar e analisar as principais políticas educacionais desenvolvidas nos dois estados 
nas duas últimas décadas.

• Analisar a evolução d
relações com o nível socioeconômico de municípios, escolas

• Estimar o efeito e identificar os mecanismos de ação das políticas educacionais sobre 
os indicadores. 

 

Etapas metodológicas 

Etapa 1 – Descrição e análise de indicadores 

Em ambos os estados, serão descritos e analisados a evolução dos seguintes indicadores: Ideb, 
taxas de rendimento (aprovação, reprovação e abandono), 
atendimento (taxa de frequência). Além desses indicadores, pretende
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 Foram entrevistados a secretária, o secretário

presidente da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação do Ceará (
coordenadora da Coordenadoria de Cooperação com os Municípios (órgão vinculado à Secretaria 
Estadual de Educação). 

 

 

 

 

 

pelo Cenpec a partir do exame do Índice de Desenvolvimento da 
Educação Básica (Ideb) de 2009 de municípios brasileiros no ensino fundamental II mostrou 
que o Acre e Ceará apresentavam resultados superiores aos de suas respectivas regiões. A 

nário, foi iniciada uma pesquisa no final de 2011 com a intenção de produzir e 
disseminar conhecimento sobre políticas educacionais com resultados na 

vinculada à redução das desigualdades e aumento da equidade.
a pesquisa se concentrou no estudo do Ceará, com o desenvolvimento das seguintes 

atividades: realização de entrevistas com gestores educacionais1, pesquisa bibliográfica de 
referências sobre políticas educacionais desenvolvidas no estado e análise da evol
indicadores de educação com dados das escolas e municípios, com foco no estudo da 
repercussão da evolução dos indicadores na equidade educacional. Em 2014
continuidade à pesquisa com os objetivos e etapas metodológicas descritos abaixo.

Investigar se e como as políticas educacionais implantadas nos estados do Acre e do Ceará 
explicam a evolução dos principais indicadores que refletem a qualidade e a equidade na 
educação no ensino fundamental. 

as principais políticas educacionais desenvolvidas nos dois estados 
nas duas últimas décadas. 

a evolução dos principais indicadores educacionais nos dois estados 
relações com o nível socioeconômico de municípios, escolas e alunos. 

Estimar o efeito e identificar os mecanismos de ação das políticas educacionais sobre 

Descrição e análise de indicadores  

erão descritos e analisados a evolução dos seguintes indicadores: Ideb, 
taxas de rendimento (aprovação, reprovação e abandono), distorção idade
atendimento (taxa de frequência). Além desses indicadores, pretende-se desenvolver um 

                   
Foram entrevistados a secretária, o secretário-adjunto e dois ex-secretários de Educação do Ceará, o 

União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação do Ceará (
coordenadora da Coordenadoria de Cooperação com os Municípios (órgão vinculado à Secretaria 

Cenpec – Coordenação de Desenvolvimento 

de Pesquisas 

 

Projeto Equidade e políticas de melhoria da 

qualidade da educação: os casos do Acre e 

Ceará 
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pelo Cenpec a partir do exame do Índice de Desenvolvimento da 
Educação Básica (Ideb) de 2009 de municípios brasileiros no ensino fundamental II mostrou 
que o Acre e Ceará apresentavam resultados superiores aos de suas respectivas regiões. A 

nário, foi iniciada uma pesquisa no final de 2011 com a intenção de produzir e 
resultados na melhoria da 

da equidade. Até o 
a pesquisa se concentrou no estudo do Ceará, com o desenvolvimento das seguintes 

, pesquisa bibliográfica de 
referências sobre políticas educacionais desenvolvidas no estado e análise da evolução dos 
indicadores de educação com dados das escolas e municípios, com foco no estudo da 

Em 2014, pretende-se dar 
baixo. 

Investigar se e como as políticas educacionais implantadas nos estados do Acre e do Ceará 
lidade e a equidade na 

as principais políticas educacionais desenvolvidas nos dois estados 

nos dois estados e suas 
e alunos.  

Estimar o efeito e identificar os mecanismos de ação das políticas educacionais sobre 

erão descritos e analisados a evolução dos seguintes indicadores: Ideb, 
distorção idade-série e 

se desenvolver um 

secretários de Educação do Ceará, o 
União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação do Ceará (Undime-CE) e a 

coordenadora da Coordenadoria de Cooperação com os Municípios (órgão vinculado à Secretaria 

de Desenvolvimento 

e políticas de melhoria da 

qualidade da educação: os casos do Acre e 
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indicador de equidade inspirado na literatura educacional e econômica de desigualdade e 
pobreza. Isso se justifica pelo fato de que precisamos mensurar a dispersão dos resultados 
educacionais de forma compatível com o conceito de equidade adotado, baseado em Dubet 
(2009). Pretende-se ainda descrever e analisar variáveis sociais e econômicas (como, por 
exemplo, porcentagem de pobres e de população rural, IDH, índice de Gini e renda per capita e 
condições de moradia). Cada estado será analisado em diferentes níveis (estadual, municipal e 
outras divisões pertinentes).  

Etapa 2 – Pesquisa bibliográfica sobre as políticas educacionais dos estados 

Será dado prosseguimento à pesquisa bibliográfica que permita avançar na compreensão, 
descrição e análise das políticas educacionais desenvolvidas nos dois estados. Serão 
pesquisados textos oriundos de pesquisas sobre as políticas educacionais do Acre e Ceará 
realizadas desde 1990. 

Etapa 3 – Realização de entrevistas com atores responsáveis pela elaboração e 

implementação das políticas estaduais  

Realizaremos entrevistas com membros das secretarias de educação e profissionais das 
escolas. As entrevistas terão como objetivo principal apreender os arranjos institucionais que 
deram base às políticas, suas formas de implementação e sua relação com pontos como 
modelo de gestão, políticas docentes, formação de professores, currículo, apoio aos 
municípios e escolas e avaliação e seus usos. Serão abordados também itens relativos aos 
avanços e limites das políticas. No Ceará as entrevistas já foram realizadas, sendo necessário 
prosseguir em sua análise. No Acre será realizada uma visita para coleta dos materiais para 
análise documental e realização de entrevistas. A visita ao Acre será antecedida por uma 
reunião com Binho Marques, ex secretário de Educação do estado por duas gestões, na qual 
possam ser mapeados pessoas estratégicas de serem entrevistadas e apreendidos pontos-
chave da política para serem abordados nas entrevistas. 

Etapa 4 – Análise documental dos materiais das políticas 

Faremos uma descrição e análise documental de materiais produzidos pelos governos na 
implementação de suas políticas educacionais. 

Etapa 5 – Definição do método do efeito causal da política sobre as variáveis de resultado 

Recorreremos à literatura econométrica de avaliação de políticas para selecionar o método de 
estimação do efeito causal da política sobre as variáveis de resultado pertinentes. Temos à 
disposição métodos diversos, como os de matching, de regressão com descontinuidade e de 
experimentos naturais, por exemplo. A efetiva seleção do método mais apropriado depende 
de uma análise mais aprofundada acerca do tipo e da qualidade dos dados a que teremos 
acesso2. Em princípio, todas as bases oficiais e públicas, como os microdados da Prova Brasil, 
Saeb, Censos Demográficos e Pesquisas Nacionais de Amostras de Domicílios (Pnads), estão 
disponíveis. Contudo, seria interessante termos acesso às avaliações desenvolvidas pelos 
próprios estados, bem como dados administrativos das Secretarias de Educação. 
Complementarmente, aprofundaremos nossa revisão da literatura da área de educação sobre 
os determinantes dos indicadores 1 escolares para identificar os fatores relevantes que 
devem ser controlados com o intuito de isolar o efeito da política. 

Etapa 6 – Compreensão de como as políticas influenciaram os indicadores selecionados  

                                                           
2
 Depende também do mecanismo de participação dos indivíduos na política. Ao estudarmos a fundo o 

desenho e a implantação das políticas educacionais, teremos mais elementos para definir a(s) 
estratégia(s) de identificação (Blundell e Dias, 2008) 
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Com base na descrição e na análise das políticas implementadas pelos estados e nos 
resultados econométricos, serão elaboradas hipóteses quanto aos mecanismos de ação das 
políticas. As hipóteses passíveis de serem testadas serão examinadas.  



 

Cronograma  

 
Atividades Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Etapa 1 – Descrição e análise de indicadores             

Descrição e análise dos indicadores educacionais (AC e CE)    x x        
Levantamento e leitura de literatura sobre desigualdade e equidade em educação    x x        
Levantamento e leitura de literatura sobre indicadores de desigualdade e pobreza     x x       
Criação de indicador de equidade      x       
Descrição e análise de variáveis sociais e econômicas (AC e CE)    x x        
Elaboração de relatório relativo à etapa 1       x      
Etapa 2 – Pesquisa bibliográfica sobre as políticas educacionais dos estados             
Pesquisa bibliográfica Acre   x x x        
Pesquisa bibliográfica Ceará   x x x        
Elaboração de relatório relativo à etapa 2     x        
Etapa 3 – Realização de entrevistas com atores responsáveis pela elaboração e implementação das políticas             

Elaboração de questionário semiestruturado para entrevista do ex secretário de Educação do Acre    x         
Realização de entrevista com ex secretário de Educação do Acre (em Brasília)    x         
Transcrição e análise entrevista ex secretário de Educação do Acre    x         
Elaboração de questionário semiestruturado para entrevistas de atores no Acre    x         
Viagem ao Acre para realização de entrevistas com atores mapeados     x        
Transcrição e análise entrevistas Acre      x x x     
Transcrição e análise entrevistas Ceará      x x x     
Elaboração de relatório relativo à etapa 3         x    
Etapa 4 – Análise documental dos materiais das políticas             

Análise documental Acre      x x x     
Análise documental Ceará      x x x     
Elaboração de relatório relativo à etapa 4        x     
Elaboração do informe sobre análise de indicadores do Acre e descrição sucinta da política         x    
Etapa 5 – Definição do método do efeito causal             



 

 
Atividades Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Revisão de literatura econômica de avaliação de políticas       X      

Estimação dos efeitos        X     

Elaboração de relatório relativo à etapa 5        X X    

Elaboração do informe com análise de indicadores do Ceará no nível dos alunos          x   

Etapa 6 – Compreensão de como as políticas influenciaram os indicadores selecionados             

Elaboração de hipóteses         x x   

Testagem de hipóteses          x   

Elaboração de relatório relativo à etapa 6          x   

Elaboração do relatório final de pesquisa           x  

 

 


