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Resumo 

O Jovem de Futuro é uma proposta que visa mobilizar alunos, professores e 

famílias em torno de metas para um mesmo objetivo: garantir que os jovens entrem, 

permaneçam, tenham um bom desempenho e terminem o Ensino Médio. O objetivo 

deste trabalho é analisar os impactos do Projeto Jovem de Futuro nas escolas do Rio de 

Janeiro que receberam o apoio do projeto nos anos de 2010 a 2012. O banco de dados 

deste trabalho foi coletado pelo Instituto Unibanco nos três anos do projeto. A partir 

desses dados foi construída uma base de dados em painel onde i representa o aluno das 

escolas de tratamento e controle, t representa o tempo, antes e depois do projeto e T 

representa se a escola sofreu ou não a intervenção. Foi utilizado o Modelo de Diferenças 

em Diferenças (DD) e estimado através do método de Mínimos Quadrados Ordinários 

no software Gretl. Entre os principais resultados encontrados neste estudo verificou-se 

que quando analisada a relação entre o impacto do programa e os recursos alocados o 

recurso que mais contribuiu para a melhoria do desempenho dos alunos, seja em 

Português ou Matemática, foi o incentivo aos alunos. Verificou-se que o desempenho 

médio dos alunos aumentou em 17 pontos na escala Saeb, em média, para Matemática e 

em 32 pontos na escala Saeb, em média, para Português, nas escolas tratadas no último 

ano de avaliação. 

Palavras-chave: Ensino Médio, Modelo de Diferenças em Diferenças, Projeto Jovem de 

Futuro 
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1. Introdução 
 

A cada quatro alunos que inicia o ensino fundamental no Brasil um abandona a 

escola antes de completar a última série. É o que indica o Relatório de Desenvolvimento 

2012, do Pnud (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento). Com a taxa de 

24,3%, o Brasil tem a terceira maior taxa de abandono escolar entre os 100 países com 

maior IDH (Índice de Desenvolvimento Humano). 

Já em relação à reprovação, o Censo Escolar de 2011 revelou que a taxa de 

reprovação no Ensino Médio (E.M.) brasileiro atingiu 13,1%, maior número desde 

1999, incluindo tanto a rede pública quanto as escolas particulares. O estado do Rio de 

Janeiro, com 18,5%, tem a segunda maior taxa do Brasil, perdendo apenas para o estado 

do Rio Grande do Sul com 20,7%. 

A evasão escolar é um problema que vem sendo discutido por diversos 

pesquisadores e educadores ao longo do tempo. Porém, essa é uma questão que está 

longe de ser resolvida e os índices de abandono da escola têm aumentado a cada ano, 

bem como as altas taxas de reprovação que juntos caracterizam o fracasso escolar. 

 De acordo com uma pesquisa feita pelo Instituto Unibanco com os alunos nas 

escolas, as 5 principais causas de abandono do Ensino Médio são:  

1. Especificidades do horário noturno (atrasos e cansaço decorrentes do trabalho; 

concorrência de outros interesses, como futebol e novela), 

2. Drogas,  

3. Gravidez,  

4. Falta de vagas e 

5. Dificuldades de transporte. 

 

Desde 2008, o Instituto Unibanco cria tecnologias educacionais para as Escolas do 

Ensino Médio, buscando resultados comprovados que possam ser aplicados em 

qualquer escola. Essas tecnologias são testadas em parceria com escolas públicas de 

diferentes estados brasileiros. Se o impacto for comprovado nos resultados escolares de 

desempenho dos alunos, o Instituto Unibanco oferece a tecnologia aos sistemas públicos 

de ensino. 

Com a finalidade de impulsionar a melhoria da escola, resgatando a confiança de 

cada uma dela,s o Projeto Jovem de Futuro foi criado com a premissa de que toda escola 



12 

 

possui potencial para mudar uma realidade onde estão presentes altos índices de evasão 

escolar, baixo desempenho, falta de comprometimento dos professores e distanciamento 

da comunidade. 

O Jovem de Futuro é, portanto, uma proposta que visa mobilizar alunos, 

professores e famílias em torno de metas pactuadas para um mesmo objetivo: garantir 

que os jovens entrem, permaneçam, tenham um bom desempenho e terminem o Ensino 

Médio. Para garantir a melhoria da qualidade da educação por meio da redução da 

evasão e da melhoria do desempenho dos alunos, o Projeto Jovem de Futuro dá 

condições de gerenciamento de recursos através de apoio técnico e financeiro para que 

cada escola possa identificar e reconhecer as necessidades específicas de cada uma 

delas. 

As escolas participantes do Projeto recebem investimentos conforme o número 

de alunos e têm autonomia para decidir como esses recursos devem ser aplicados na 

solução de questões que tenham reflexo no desempenho dos jovens em sala de aula.  Os 

investimentos podem ser feitos em ações de incentivo a professores e estudantes, na 

aquisição de equipamentos e realização de reformas.  

O Projeto ainda prevê que cada escola poderá manter um fundo especial para 

ajudar alunos a superar as dificuldades que levam à evasão escolar, como por exemplo a 

gravidez na adolescência. 

Este trabalho tem como objetivo principal analisar os impactos do Projeto Jovem 

de Futuro nas escolas do Rio de Janeiro que receberam o apoio do Projeto, realizado por 

meio de uma parceria entre o Instituto Unibanco e a Secretaria de Educação do Estado 

de Rio de Janeiro. Com a finalidade de avaliar a relação do impacto do programa e a 

distribuição dos recursos alocados nas 12 escolas atendidas no Rio de Janeiro, 

comparando ao grupo de controle, será estimado o Modelo de Diferenças em 

Diferenças. A avaliação do estado do Rio de Janeiro foi realizada entre 2010 e 2012. 

Esta monografia foi estruturada em cinco capítulos, sendo esta introdução o 

Capítulo 1. No Capítulo 2 é descrito o Projeto Jovem de Futuro e a situação geral da 

Educação do Brasil. No Capítulo 3 é apresentada a metodologia usada, incluindo 

aspectos relacionados à estrutura do plano amostral, a população de estudo e a descrição 
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das variáveis (desfecho e variáveis explicativas) que serão usadas no ajuste do modelo 

de regressão. No Capítulo 4 são apresentados os resultados, incluindo a população de 

estudo, a descrição das variáveis que serão usadas no ajuste do Modelo de Diferenças 

em Diferenças e as estatísticas descritivas. No Capítulo 5 são feitas as conclusões e as 

considerações finais. Complementam esta monografia as referências bibliográficas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

2. Projeto Jovem de Futuro e a situação geral da 

Educação no Brasil 

2.1  Educação no Brasil 

Um dos fatores mais importantes para o desenvolvimento de um país é a 

educação, sendo através dela que se dá a produção do conhecimento fazendo com que 

um país cresça com o aumento de sua renda e de qualidade de vida. No Brasil, a 

educação é considerada o principal correlato da pobreza e desigualdade social. Muitos 

estudos consideram que o investimento em capital humano é responsável por grande 

parte das diferenças de produtividade entre os países (Hall and Jones, 1998 e Mankiw, 

Romer e Weil, 1992). 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Brasil entrou 

em um momento único na história: existem mais adultos do que crianças e idosos, 

chamado de bônus demográfico, o que traz grandes benefícios para a economia, ou seja, 

existem menos crianças e adolescentes para serem educados mas ao mesmo tempo 

aumentam os gastos com saúde, previdência. 

Preocupados com a atual situação o governo vem dedicando cada vez mais 

recursos para a área da educação, propondo vários programas para melhorar o acesso e a 

qualidade na educação no Brasil. Um exemplo é o Bolsa-Família, que têm por objetivo 

beneficiar as famílias que estão na situação de pobreza e de extrema pobreza. O 

programa tem 3 eixos principais: a renda para o alívio imediato da pobreza;  reforçar o 

acesso básico à educação, saúde e assistência social; e ações e programas 

complementares para o melhor desenvolvimento familiar. Todos os meses o governo 

repassa uma quantia para cada família que depende do tamanho da família da idade dos 

seus membros e da sua renda. 

Acreditava-se que a falta de escolas, o fato das crianças não irem às escolas e a 

carência de verbas eram os principais problemas da educação brasileira que os. 

Considerava-se que construindo mais prédios escolares, pagando melhores salários aos 

professores e convencendo as famílias a mandarem seus filhos para serem educados era 

o necessário para acabar com os problemas. Após muitos anos de estudo os políticos e a 

opinião pública foram convencidos de que, na verdade, as crianças vão à escola em sua 
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grande maioria, mas aprendem pouco, e começam a abandonar os estudos quando 

chegam à adolescência (Schwartzman, 2005).  

Mas não basta a preocupação se não se têm um bom planejamento dos 

investimentos dos recursos. Os custos são crescentes, mas é necessário estabelecer quais 

são as prioridades dentro de cada universo, ou seja, priorizar o que cada escola 

realmente necessita. 

A educação no Brasil vem apresentando melhoras significativas em seus 

indicadores. O Censo Escolar de 2012 mostra que existem 50,5 milhões de estudantes 

matriculados na educação básica pública e privada no país, sendo que, 42,2 milhões, ou 

seja, 83,54% estudam na rede pública. A oferta do ensino médio em 2012 totalizou 8,4 

milhões matrículas, 0,3% menor que em 2011. Neste mesmo ano, os investimentos com 

educação responderam a 6,1% do PIB. A infraestrutura nas escolas tem grande 

importância no aprendizado. Uma escola que têm uma infraestrutura adequada oferece 

ao aluno instrumentos que facilitem seu aprendizado, melhorando seu rendimento, 

sendo este mais um estímulo para que o aluno queira permanecer na escola. O Censo 

mostra que o recurso em destaque no ensino médio da rede pública é o “acesso a 

internet”, presente em 93,0% das escolas. 

Em 2008 foi criado o Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 

Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação), que é um fundo 

especial formado recursos provenientes dos impostos e transferências dos estados, este 

determina que 60% destes recursos sejam destinados ao pagamento dos profissionais da 

educação básica em exercício na rede pública. Com a criação do fundo o resultado da 

matrícula tornou-se determinante para a redistribuição dos recursos, que foi estimado 

em R$ 114 bilhões para 2012.  
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2.2  Qualidade da Educação no Ensino Médio 

O Brasil apresenta alguns desafios relacionados à educação no Ensino Médio 

onde os principais são o abandono e o atraso escolar, que tem se agravado nos últimos 

tempos, principalmente nas escolas públicas. Entre os grandes desafios está a baixa 

qualidade do aprendizado nas escolas públicas, que não asseguraram uma formação de 

qualidade. 

A Figura 1 mostra o número de jovens que concluíram o Ensino Médio para os 

anos de 1995 a 2011 e as suas metas para os próximos anos. Apesar do aumento ainda 

temos um número abaixo do esperado, em 2011, apenas 51,1% dos jovens de 19 anos 

concluíram o Ensino Médio do Brasil. Espera-se que em 2021, 90,0% dos jovens de 19 

anos possam ter concluído o Ensino Médio. 

 

Figura 1: Número de jovens que concluíram o Ensino Médio e suas Metas 

Fonte: IBGE/Pnad. Extraído do site Todos pela Educação. Disponível em: 

http://www.todospelaeducacao.org.br 

 

http://www.todospelaeducacao.org.br/
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A Figura 2 mostra a Taxa de Abandono Escolar para o Brasil. Em 2006 tem-se o 

maior número de alunos que abandonaram o Ensino Médio no Brasil, com uma taxa de 

15,3%. O Ensino Médio sempre se mostrou com uma taxa maior de abandono 

comparado aos anos iniciais ou finais do Ensino Fundamental. 

 

Figura 2: Taxa de abandono escolar no Brasil 

Fonte: MEC/INEP/DTDIE. Extraído do site Todos pela Educação. Disponível em: 

http://www.todospelaeducacao.org.br 

A Figura 3 mostra a Taxa de Docentes com Curso Superior no Ensino Médio. 

Através da Figura 3 é possível notar que em 2005 teve-se um aumento considerável no 

número de docentes, com uma taxa de 95,6%, após esse ano é observada uma queda 

onde em 2010, essa taxa chega a 91%. 

http://www.todospelaeducacao.org.br/
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Figura 3: Taxa de Docentes com Curso Superior no Ensino Médio 

Fonte: MEC/INEP/DTDIE. Extraído do site Todos pela Educação. Disponível em: 

http://www.todospelaeducacao.org.br 

Existem dois indicadores importantes para a avaliação do ensino básico no 

Brasil, são eles: o Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) e o Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). 

O Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) é realizado de dois em dois 

anos e coleta as médias de desempenho e a distribuição do desempenho dos estudantes 

por nível e são calculadas considerando o Plano Amostral da avaliação, que engloba as 

escolas que participaram da parte amostral assim como aquelas escolas que participaram 

da parte censitária, chamada Anresc (Prova Brasil). As notas variam de 0 a 500. 

Na Tabela 1, nota-se que no ano de 2011 o Rio de Janeiro conseguiu alcançar 

uma pontuação mais elevada do que a pontuação média no Brasil no mesmo ano, seja 

em Português ou Matemática. Nota-se uma melhoria significativa ao longo do tempo 

nas médias do Saeb para o 3°ano do E.M./Português no Brasil, enquanto para 3°ano do 

E.M./Matemática nota-se a diminuição das médias. 

 

http://www.todospelaeducacao.org.br/
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Tabela 1: Desempenho médio dos alunos do 3º ano do E.M. nos anos 2005-2011 

Ano 
Português Matemática 

Brasil Rio de Janeiro Brasil Rio de Janeiro 

2005 257,6 257,0 271,3 268,9 

2007 261,4 260,5 272,9 271,9 

2009 268,8 268,3 274,7 277,0 

2011 274,8 275,1 268,6 286,8 

Fonte: INEP, Saeb 

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) é o indicador 

estatístico criado pelo governo federal para medir a qualidade do ensino nas escolas 

públicas. É calculado a cada dois anos, relacionando indicadores de fluxo (taxa média 

de aprovação dos estudantes correspondente à etapa de ensino), obtidos através do 

Censo Escolar, com o desempenho nas avaliações padronizadas do INEP (Saeb e Prova 

Brasil).  O índice permite um mapeamento detalhado da educação brasileira, com dados 

por escolas e municípios. O índice varia de 0 a 10 e a fórmula geral é dada por: 

      =        , 

onde: 

i= Ano do exame (Saeb e Prova Brasil) e do Censo Escolar; 

j= Unidade avaliada (escola, rede de ensino, município, etc.) 

N= Média de proficiência dos alunos em questões de Língua Portuguesa e 

Matemática, padronizada em um indicador entre 0 e 10 

P= Indicador de rendimento baseado na taxa de aprovação da etapa de ensino 

dos alunos da unidade avaliada, situa-se de 0 a 1. 

Na Tabela 2, nota-se que apesar das metas terem sido atingidas nos anos de 

2007, 2009 e 2011 ainda existe uma grande diferença entre o desempenho entre as 

escolas públicas e estaduais em relação às escolas privadas. No ano de 2021 a meta para 

as escolas públicas e estaduais é de 4,9 enquanto para as privadas é 7,0. 
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Tabela 2: IDEB 2005, 2007, 2009, 2011 e Projeções para o Brasil 

Total 

IDEB Observado Metas 

2005 2007 2009 2011 2007 2009 2011 2013 2021 

3,4 3,5 3,6 3,7 3,4 3,5 3,7 3,9 5,2 

Dependência Administrativa 

Pública 3,1 3,2 3,4 3,4 3,1 3,2 3,4 3,6 4,9 

Estadual 3,0 3,2 3,4 3,4 3,1 3,2 3,3 3,6 4,9 

Privada 5,6 5,6 5,6 5,7 5,6 5,7 5,8 6,0 7,0 

Fonte: INEP, IDEB 

 

 

2.3 O Projeto Jovem de Futuro 

Dada a situação da educação no Brasil, indicada na seção anterior, o Projeto 

Jovem de Futuro (PJF) é um projeto que foi concebido no ano de 2007, pelo Instituto 

Unibanco em parceria com governos e secretarias estaduais. Este projeto atua no Ensino 

Médio das escolas públicas, através de conjunto de ações, que visam promover um 

impacto significativo nos resultados. Durante um período de três anos, as escolas 

recebem apoio técnico e financeiro para a concepção, implantação e avaliação de um 

plano de melhoria de qualidade no funcionamento escolar com o objetivo de verificar 

que os resultados pretendidos: melhora no desempenho escolar dos alunos e redução 

dos índices de abandono estão sendo alcançados. 

Além dos resultados pretendidos, o projeto possui mais 5 objetivos específicos, 

que são eles: 

 Estimular a melhoria do clima escolar (respeito, solidariedade, disciplina 

e diminuição da violência); 

 Oferecer condições para a melhoria do trabalho dos profissionais; 

 Promover uma cultura de avaliação como instrumento de 

aperfeiçoamento do processo ensino-aprendizagem; 

 Apoiar a gestão participativa e guiada por resultados; 

 Contribuir para a melhoria do ambiente físico escolar. 
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O Projeto viabiliza-se por um aporte equivalente a cerca de 100 reais por aluno, 

com um patamar mínimo por ano por escola de 100 mil reais. Ou seja, mesmo quando a 

escola tem menos de mil alunos no Ensino Médio ela receberá um aporte de 100 mil 

reais a cada ano. São apenas dois critérios de elegibilidade das escolas: 1) recorte 

geográfico, de acordo com a região ou macrorregião que se pretende implantar o 

projeto; 2) ter no mínimo 300 alunos no Ensino Médio. 

As escolas participantes recebem do Instituto materiais de apoio, parâmetros e 

orientações, sendo que cada escola têm autonomia na definição de suas ações 

estratégicas e se comprometem a melhorar o desempenho de seus alunos ao final do 

Ensino Médio, em Língua Portuguesa e Matemática, e aumentar as taxas de aprovação. 

Durante seu período de validação, o projeto obteve relevantes resultados para as 

escolas participantes e consolidou-se como uma tecnologia viável para reprodução em 

larga escala. Por isso, em 2012, tornou-se política pública e foi transferido para cinco 

redes de Ensino Médio dos seguintes Estados: Ceará, Goiás, Mato Grosso do Sul, Pará e 

Piauí. Essa transferência é fruto da integração do Ensino Médio Inovador – projeto do 

MEC destinado a promover um processo de mudança no Ensino Médio Público do país 

– com o Projeto Jovem de Futuro. Entre 2012 e 2016, estima-se que mais de mais de 2 

milhões de jovens, de 2.500 mil unidades de ensino, serão beneficiados. Desse modo, a 

principal intenção nesse processo é melhorar os indicadores de qualidade (IDEB) dos 

sistemas públicos de ensino e aumentar os índices de aprovação das escolas. 

As escolas inscritas passaram por um processo de seleção aleatória (sorteio) para 

a definição dos participantes. Com o intuito de acompanhar o impacto do projeto, as 

escolas selecionadas se reuniram em um grupo de tratamento, que receberam 

intervenção, e as escolas não selecionadas em um grupo de controle. Para o grupo de 

controle foi garantido atendimento futuro, à medida que as escolas sorteadas passassem 

pelos três anos de projeto. No Rio de Janeiro, 30 escolas aderiram inicialmente e 15 

foram sorteadas para o grupo de intervenção. 

Para calcular o impacto do projeto foi preciso garantir que as escolas de 

tratamento e controle possuíssem características semelhantes, ou seja, que 

estatisticamente poderiam ser consideráveis iguais no início do processo e que ao final 

dele a única diferença entre elas seria e exposição ou não ao projeto, para isso foi 
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aplicada uma avaliação inicial de desempenho em todas as escolas de controle e de 

tratamento. “O resultado mostrou que esse processo de aleatorização da amostra foi 

realizado corretamente e que as escolas de controle e tratamento poderiam ser 

consideradas estatisticamente iguais em sua situação inicial.” (Instituto Unibanco, 2010, 

p.21). A semelhança entre as escolas é dada através do processo de pareamento, que 

garante que os grupos de tratados e de controle tenham o mesmo perfil em termo da 

proximidade geográfica, do tamanho da escola e do Ensino Médio, considerando o 

número de alunos matriculados. 

Após a escolha das escolas o projeto começa a ser implementado em cada uma 

delas, oferecendo apoio técnico e financeiro para a execução dos planos anuais. O apoio 

técnico oferecido é através de uma equipe de supervisores locais do Instituto Unibanco 

que realizam uma visita semanal em cada escola, acompanhando as atividades 

realizadas e monitorando o cumprimento dos cronogramas, orientando e verificando o 

que foi ou não executado, destacando o custo-benefício das ações, através dos 

resultados pretendidos e “as boas práticas de aplicação e controle de recursos e 

investimentos” (Instituto Unibanco, 2011, p. 55). O monitoramento das ações é 

realizado a partir do que foi planejado inicialmente para conferir o cumprimento do 

Plano Estratégico, que está centrado nos 7 resultados esperados, sendo eles: 

 Alunos com competências e habilidades em Português e Matemática 

desenvolvidas; 

 Alunos com alto índice de frequência; 

 Alunos com atitudes de responsabilidade sócio-econômico-ambientais 

desenvolvidas; 

 Professores com alto índice de frequência; 

 Práticas pedagógicas das escolas melhoradas; 

 Gestão escolar orientada por resultados e; 

 Infraestrutura da escola melhorada. 

 Como itens financiáveis foram construídos 23 indicadores, divididos em 3 

eixos: aluno, professor e gestão escolar. Entende-se que se estes resultados forem 

alcançados as escolas conseguirão melhorar o desempenho dos alunos e reduzir o 

abandono no Ensino Médio. 
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A cada início de ano cada escola apresenta um plano com as ações a serem 

desenvolvidas no ano em questão. A escola pode, para cada um dos resultados 

esperados, determinar quais atividades e ações estão de acordo com as suas 

necessidades – sempre com orientação baseada nos princípios e propósitos do projeto. 

“Uma pequena parte do trabalho de elaboração deste Plano de Ação acontece em uma 

Oficina de Planejamento oferecida pelo Instituto Unibanco, onde os participantes têm a 

oportunidade de adquirir e/ou rever conceitos e técnicas a respeito do assunto.” Cada 

escola dará continuidade ao processo, com a supervisão do Projeto Jovem de Futuro 

(Instituto Unibanco, 2010). Além dos participantes da oficina inicial o processo de 

elaboração pode contar com a participação dos profissionais da educação envolvidos 

com a escola, entre eles: professores, funcionários, alunos, pais, supervisores, 

coordenadores e diretores. 

A partir da execução do Plano de Ação, cada escola deverá realizar 

periodicamente a prestação de contas dos recursos utilizados. Para facilitar esta ação o 

Instituto Unibanco disponibiliza um instrumento de controle físico-financeiro que é 

continuamente preenchido pela escola e apresentado no momento da prestação de 

contas. As parcelas só são depositadas após a apresentação do Plano Estratégico no 

início de cada ano, a prestação de contas com periodicidade e a comprovação do 

cumprimento do Plano Estratégico e das obrigações definidas no contrato, por meio do 

Controle Físico Financeiro.  

 O projeto se inicia, de fato, a partir do primeiro aporte financeiro. Os valores 

investidos são distribuídos ao longo dos 3 anos da seguinte maneira: No primeiro ano, é 

liberado 40% do valor total previsto, e nos outros dois anos os aportes são equivalentes 

a 30% dos cálculos a cada ano. 

De acordo com o projeto, os limites estabelecidos para as três linhas de itens 

financiáveis são: 

 

 

 



24 

 

Tabela 3:Itens financiáveis pelo projeto e o percentual de recurso destinado a cada item 

Itens financiáveis Subitens % de recurso a ser aplicado 

Gestão Escolar 

Pequenas Reformas 

Material didático 

Equipamentos e mobiliário 

Manutenção 

Apoio à Gestão 

Máximo de 40% 

Incentivo para professores 

Capacitação de professores 

Premiação de professores 

Apoio a projetos pedagógicos 

Acesso a atividades culturais 

Outros itens de incentivo a 

professores 

Mínimo de 20% 

Incentivo para alunos 

Capacitação de alunos 

Premiação de alunos 

Apoio a projetos de alunos 

Acesso a atividades culturais 

Monitoria 

Agente Jovem 

Apoio à frequência/transporte 

Apoio à frequência/ 

alimentação 

Outros itens de incentivo a 

alunos 

Mínimo de 20% 

Total do repasse de recursos 100% 

Fonte:  Instituto Unibanco, 2010 

 

 A Figura 4 contém o total financiado, por escola, durante os 3 anos do Projeto 

para as escolas do Rio de Janeiro.  
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Figura 4: Total financiado nos 3 anos para as escolas do Rio de Janeiro 

 

 Fonte: Elaboração própria 

 

O Instituto Unibanco oferece metodologias que podem ser adotadas para facilitar 

o alcance dos resultados do projeto desde que as escolas identifiquem as suas escolhas 

nos planos de ação. Ao montar o seu plano de ação, cada a escola incorpora as 

metodologias complementares disponibilizadas pelo Instituto Unibanco, de acordo com 

as suas necessidades (Instituto Unibanco, 2011). 

No grupo de metodologia de mobilização voltada para a formação de estudantes, 

há uma denominada Agente Jovem, destacada pela organização como essencial para o 

êxito das ações do Jovem de Futuro. O Agente Jovem é uma metodologia que busca 

incentivar o protagonismo juvenil, por meio de eleição de jovens que atuam como 

lideranças dentro da escola; é formado por alunos do Ensino Médio. Esses alunos são 

capacitados pelo Instituto Unibanco, visando diminuir os índices de abandono escolar e 

aumentar a responsabilidade de todos com relação aos estudos.  

Ainda no grupo de metodologias de mobilização, destaca-se Monitoria, que se 

destina a alunos que demonstrem capacidade de ensinar a outros alunos, apoiando na 

realização de atividades e àqueles com indícios de evadir ou abandonar a escola. 

Também existe a metodologia de Sistema de Reconhecimento, que “visa 

promover o reconhecimento e contribuir com a participação de atores-chave da escola, 
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motivando-os a manter uma mobilização contínua e focada nos resultados esperados do 

Jovem de Futuro” (Instituto Unibanco, 2011, p. 3).  

Existe ainda o Uso Pedagógico da Avaliação em Larga Escala, processo que 

utiliza os resultados da avaliação externa como subsídios para a melhoria das práticas 

pedagógicas; os Fundos Concursáveis que viabilizam projetos elaborados por 

professores e alunos, os estudantes atuam com a perspectiva de melhorar a qualidade do 

ensino e o bom clima escolar, enquanto os docentes apresentam projetos que 

contribuem para a melhoria do desempenho e da frequência escolar, quando 

selecionadas, as propostas recebem apoio financeiro para implementação; e o 

SuperAção na Escola, metodologia da integração que propõe uma competição solidária 

que mobiliza toda a comunidade escolar para fazer melhorias na infraestrutura da 

escola, além de promover reflexões sobre questões de interesse coletivo. Além destas 

existem as metodologias opcionais, entre elas: Entre Jovens, Valor do Amanhã na 

Educação, Entendendo o Meio Ambiente Urbano, Campanha Estudar Vale a Pena e 

Jovem Cientista. 

O Instituto Unibanco firma um acordo entre as escolas, e neste acordo fica claro 

que se as escolas não apresentarem o plano de ação e não justificarem as aplicações dos 

recursos; não criarem um grupo gestor; não fizerem a prestação de contas; não 

prestarem contas da execução das etapas previstas no plano estratégico e não 

apresentarem melhoria no desempenho em Matemática e Língua Portuguesa a cada ano, 

o Projeto pode ser interrompido (INSTITUTO UNIBANCO, 2010, p. 45).  No Rio de 

Janeiro, três escolas foram desligadas do Projeto por não cumprirem parte do acordo 

firmado. 

As escolas que aderem ao Projeto tem o compromisso de melhorar as médias em 

Língua Portuguesa e Matemática no Saeb, devendo aumentar a média de rendimento em 

um desvio-padrão de 25 pontos, além de ampliar os índices de aprovação em pelo 

menos 10%. No final dos 3 anos, as escolas devem diminuir o percentual de alunos com 

desempenho considerado abaixo do intermediário, conforme a Figura 5. A Tabela 4 

apresenta a classificação do nível de proficiência adotada na Figura 5. 
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Figura 5: Desempenho esperado 

 

 

Tabela 4: Classificação do nível de proficiência 

Nível de proficiência Português Matemática 

Recomendável >300 >350 

Intermediário 250 a 300 275 a 350 

Abaixo <250 <275 

Fonte: (INSTITUTO UNIBANCO, 2010, p. 10) 

 

Os resultados finais são verificados através da comparação entre os dados 

coletados sobre o desempenho e evasão nas escolas de intervenção e os resultados finais 

após a exposição dos jovens ao projeto. Avalia-se e compara-se a diferença ao final da 

intervenção no grupo dos beneficiários. 

No ano anterior ao início do Projeto (ano zero), os alunos do 3º ano de cada 

escola são averiguados através do seu desempenho, o que delimita o Marco Zero da 

avaliação de resultado e impacto. No primeiro ano de implantação do Projeto, os alunos 

da 1ª série do Ensino Médio são avaliados por meio de 3 avaliações: uma diagnóstica, 

para os alunos do 1º ano do Ensino Médio da escola, no início do Projeto; uma 

formativa, aplicada em dois períodos: uma ao final do ano 1 para os alunos do 1º ano do 

Ensino Médio, e outra ao final do ano 2, para os alunos do 2º ano do Ensino Médio; e 

uma somativa: ao final do ano 3, para os alunos do 3º ano da escola.  
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No início do projeto é aplicada uma avaliação a todos os alunos do 1º ano do 

Ensino Médio das escolas participantes, chamada de Avaliação Diagnóstica
1
que tem 

como objetivo “identificar as dificuldades dos alunos da coorte
2
 a ser atendida” 

(Instituto Unibanco, 2012, P.10). Além da definição da linha de base a avaliação 

também serve para comparar os resultados iniciais com os alcançados nas Avaliações 

Formativas
3
, que são realizadas no final de cada um dos primeiros dois anos. Já no 

terceiro ano do Projeto, realiza-se uma Avaliação Somativa
4
, que mede o progresso dos 

alunos beneficiados pelo Projeto.   

O índice de evasão é também um dos objetivos do Projeto. Acompanha-se o os  

alunos da 1ª série no ano de implantação do projeto e nos anos seguintes, comparando-

se com os índices no ano zero. É esperado uma diminuição de 40% no índice de evasão 

para cada escola. 

 Outro ponto importante é a avaliação de impacto, onde é possível a efetividade 

do Projeto. É utilizada a “estratégia de grupo de escolas de controle, que servem como 

base para a comparação com as escolas onde o Projeto está sendo realizado”. Com isso, 

ao fim dos 3 anos será possível identificar  o impacto e os resultados alcançados pelas 

escolas participantes do Projeto (Instituto Unibanco, 2010).  

 

 

 

 

                                                 
1
 “ Avaliação Diagnóstica: ação avaliativa realizada no início de um processo de aprendizagem, que tem a 

função de obter informações sobre os conhecimentos, aptidões e competências dos estudantes com vista à 

organização dos processos de ensino e aprendizagem de acordo com as situações identificadas  (CAED, 

2012).” 
2
 “O termo coorte é utilizado para designar um grupo de indivíduos que têm em comum um conjunto de 

características e que são observados durante um período de tempo com o intuito de analisar a sua 

evolução (CAED, 2012).” 
3
 “Avaliação Formativa: ação avaliativa que ocorre durante o processo de ensino-aprendizagem e busca 

detectar dificuldades suscetíveis a fim de corrigi-las rapidamente (CAED, 2012).” 
4
  “Avaliação Somativa: é uma modalidade avaliativa que ocorre ao fim de um processo educacional 

atentando-se à determinação do grau de domínio de alguns objetivos pré-estabelecidos, propondo-se a 

realizar um balanço somatório de uma ou várias sequências de um trabalho de formação (CAED, 2012).” 
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3. Método das Diferenças em Diferenças (DD) 

3.1 Dados de Painel 

 

Dados em Painel ou dados longitudinais são caracterizados por possuírem 

observações em duas dimensões que em geral são o tempo e o espaço. Este tipo de 

dados contém informações que possibilitam uma melhor investigação sobre a dinâmica 

das mudanças nas variáveis, tornando possível considerar o efeito das variáveis não-

observadas. Outra vantagem é a melhoria na inferência dos parâmetros estudados, pois 

eles propiciam mais graus de liberdade e maior variabilidade na amostra em 

comparação com dados em cross-section ou em séries temporais, o que refina a 

eficiência dos estimadores econométricos. Um experimento natural tem 2 tipos de 

grupos: 

 Grupo de controle, que não é afetado pela mudança; 

 Grupo de tratamento, que é afetado pela mudança. 

Para controlar diferenças sistemáticas entre os grupos de controle e tratamento, 

necessitamos de pelo menos 2 anos de dados, um anterior à mudança (ano 1) e outro 

após a mudança (ano 2). Assim, nossa amostra será dividida em quatro grupos: o grupo 

de controle antes da mudança, o grupo de controle após a mudança, o grupo de 

tratamento antes da mudança e o grupo de tratamento depois da mudança. 

Os dados deste trabalho são provenientes de um experimento natural (ou quase- 

experimento). “Um experimento natural ocorre quando algum evento exógeno altera o 

ambiente no qual os indivíduos, famílias, empresas ou cidades operam. Um 

experimento natural sempre tem um grupo de controle, que não é afetado pela mudança, 

e um grupo de tratamento, que é afetado pela mudança” (Wooldridge, 2006). 

. 
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3.2 Diferenças em Diferenças (DD) 

 

O método de DD é calculado através de uma dupla subtração onde a primeira é a 

diferença das médias da variável de resultado entre os períodos anterior e posterior ao 

programa, tanto para o grupo de tratamento quanto para o de controle, e a segunda se 

refere à diferença da primeira diferença calculada entre os dois grupos (Peixoto et al, 

2012). 

“A principal hipótese do método de DD é que a trajetória temporal da variável 

de resultado para o grupo de controle represente o que ocorreria com o grupo tratado 

caso não houvesse a intervenção” (Peixoto et al, 2012). Se as trajetórias dos dois grupos 

são parecidas durante o período antes do programa, então é razoável que a evolução do 

grupo de controle após o programa represente o que ocorreria com o grupo de tratados 

na situação de não tratamento. 

Neste trabalho serão abordados dois métodos para saber o impacto do programa: 

 Comparar o grupo de tratados antes e depois da intervenção, com o 

objetivo de avaliar a relação entre o impacto do programa e a distribuição 

dos recursos alocados; 

 Comparar o grupo de intervenção com o grupo de controle, com o 

objetivo de analisar os impactos do programa. 

No primeiro método tem-se a hipótese de que o único fator que afeta a variável 

de resultado do grupo de tratados é a própria intervenção. É uma hipótese forte, já que 

sempre há um conjunto de fatores que podem influenciar a variável além da própria 

intervenção. Já no segundo método tem-se a hipótese de que o grupo de controle 

representa o que aconteceria no grupo de tratados caso eles não participassem do 

programa. Também se trata de uma hipótese forte já que a diferença pode se dever à 

existência de diferenças em certas características entre os grupos. 
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3.2.1 Hipóteses Básicas 

O método quer encontrar um grupo de indivíduos para os quais a evolução da 

variável de resultado corresponda à trajetória dessa variável para o grupo tratado na 

ausência do programa. Para isso supõe-se que na ausência da intervenção a trajetória 

dessa variável continuaria a mesma ao longo do tempo para o grupo tratado após a 

intervenção, como segue para o grupo controle. “Se a condição de mesma tendência é 

atendida, então desvios da trajetória da variável de resultado entre os grupos após o 

programa são atribuídos a efeitos causais da intervenção” (Peixoto et al, 2012).  

O método DD pode ser realizado tanto com dados de painel quanto com dados 

seccionais repetidos no tempo. Neste trabalho serão usados dados de painel. 

Outra hipótese do método é que a formação dos grupos de tratamento e controle 

não se altere no período em que o grupo de tratamento receber a intervenção. 

Outra condição do método de DD é que os grupos de tratamento e controle não 

sejam afetados por mudanças que possam ocorrer após a implementação do programa. 

 

3.3 Especificação do modelo de Diferença em Diferenças 
 

Neste trabalho, Y representa a proficiência do aluno em Português ou 

Matemática. 

A forma mais simples de se expressar o estimador do método de DD é 

calculando uma dupla diferença de médias da variável de resultado. Seja: 

  {
                                          
                                              

 

 

Onde t={1,0} os períodos posterior e anterior a intervenção, o estimador de DD 

será dado por: 
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      [ |       ]   [ |       ]   [ |       ]         (3.1) 

Através da equação (3.1) vemos que o estimador     pode ser calculado através 

da diferença do que aconteceu no grupo de tratamento no período da intervenção 

subtraído do que aconteceu no mesmo grupo antes da intervenção, ou seja, o quanto o 

grupo de tratamento variou entre os períodos anterior e posterior a intervenção, 

subtraído da mesma diferença no grupo de controle.    

Outra forma de se expressar o     é através da dupla diferença: 

      [ |       ]   [ |       ]   [ |       ]

  [ |       ]                                                      (   ) 

 

 Através da expressão (3.2) o     é estimado através das diferenças entre as 

médias dos alunos entre os dois grupos nos períodos anterior e posterior a intervenção. 

 

Tabela 5: Ilustração do estimador de diferença em diferenças 

 Tratados Controle Diferença 

Antes  ̅       ̅      ∆ ̅         

Depois  ̅       ̅        ̅         

Diferença ∆ ̅         ∆ ̅         ∆ ̅         ∆ ̅         

Fonte: Peixoto et al, 2012 

A configuração geral do estimador de diferença em diferenças é mostrada na 

Tabela 5. Onde  ̅ é a média da nota dos alunos e ∆ o operador de diferenças. A Tabela 5 

sugere que  ∆ ̅         ∆ ̅        , chamado de efeito médio de tratamento, pode ser 

estimado de duas maneiras: (1) calculando as diferenças das médias entre os grupos de 

tratamento e controle e depois tirando as diferença dos resultados ao longo do tempo; 

(2) calculando a alteração nas médias ao longo do tempo de cada um dos grupos de 

tratamento e controle, e então tirando a primeira diferença dessas alterações. 

O modelo de DD também pode ser representado através de regressões lineares. 

A equação básica do modelo pode ser especificada como: 
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                    (      )                                                        (3.3) 

Onde: 

t → {
                                 
                                

 

i→ aluno 

X→ vetor que representa as características observadas do aluno 

              {
                                          

                                              
 

 → termo aleatório 

 

Através da equação (3.3) tem- se que o efeito do programa é medido através do 

parâmetro  . Se não tivéssemos o vetor de características X,   equivale ao estimador 

    calculado em (3.1) e (3.2). 

A partir de (3.3) temos o termo          que mede o impacto do programa. Se não 

houvesse o termo         , ou seja, se as variáveis “   ” e “   ” aparecessem apenas de 

forma isolada, estas mediriam as diferenças entre os grupos de intervenção e controle 

entre o período anterior e posterior ao programa. A seguir é apresentada uma das formas 

de se verificar isto:  

Tratados, antes da intervenção: 

 [ |         ]         [ |         ]                   (3.4) 

Tratados, depois da intervenção: 

 [ |         ]             [ |         ] 

                                                                                                   (3.5)                                                           
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Controles, antes da intervenção: 

 [ |         ]       [ |         ]                        (3.6) 

Controles, depois da intervenção: 

 [ |         ]         [ |         ]            (3.7) 

As igualdades são obtidas através da hipótese  [ |     ]   . Assim, temos que 

a diferença é dada por: 

 (         )  (     )   (     )  (   )  

                                                                                                       (3.8)               

O método de DD pode ser utilizado quando nos referimos a indivíduos, mas 

também pode ser utilizado para o caso em que as unidades de observação estão num 

nível mais agregado, como escolas, municípios, estados. Uma das principais vantagens 

de se usar dados agregados é que eles tendem a diminuir problemas de erros de 

medidas. Por outro lado, para que o método de DD identifique corretamente o efeito 

causal de uma intervenção é importante que não ocorram mudanças expressivas na 

composição dos grupos, esse tipo de mudança, ao tornar os grupos distintos entre 

períodos de tempo, enfraquece a comparabilidade temporal dos grupos, já que o impacto 

estimado pode estar misturado com efeitos e mudanças de características não medidas 

nos grupos. 

Outra forma de estimar a equação (3.3) é aplicar o método de Mínimos 

Quadrados Ordinários (MQO) à primeira diferença dessa equação: 

                                                                    (3.9) 

 

Os efeitos fixos são eliminados na equação (3.9) e isso só ocorre porque eles são 

invariantes no tempo. 
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3.3.1 Desvantagem 

 

 “O método de DD não consegue lidar com casos em que alguma mudança 

temporária num fator observável dos indivíduos afeta a decisão de participação do 

programa. De forma geral, vieses aparecerão no estimador de DD sempre que houver 

algum tipo de característica não observável que varie no tempo e afete a variável de 

resultado e a participação no programa” (Peixoto et al, 2012).  

. 

3.4 Estimação 

 

 O método de estimação é o MQO. O objetivo do método é estimar os parâmetros 

           minimizando a soma do quadrado dos resíduos  ̂   Onde: 

 

 ̂   ̂   ̂        ̂                                                                      (3.10) 

 ̂      ̂                                                                                                          (3.11) 

  

Com isso temos que:.. 

 

     ̂       ̂  ̂
∑ (    ̂   ̂        ̂    )

  
                                               (3.12) 

 

Calculando as derivadas de primeira ordem e igualando a zero, obtemos um 

sistema de equações dado por: 

{
 
 
 

 
 
 

∑       ̂   ̂ ∑        ̂ ∑    
 
   

 
   

 
   

∑         ̂ ∑       ̂ ∑    
  

       ̂ ∑       
 
   

 
   

 
   

 
 
 
 

∑         ̂ ∑       ̂ ∑       
 
       ̂ ∑    

  
   

 
   

 
   

                 (3.13) 
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Este sistema pode ser escrito na forma matricial: 

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 ∑  

 

   

∑     

 

   

 

∑     

 

   ]
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    ∑       

 

   

∑          

 

   

∑   

 

   

∑   
   

  

 

   

∑        

 

   

∑   

 

   

 

∑      

 

   

 

∑   
 

 

   

 

     

 ∑   

 

   

      

∑      

 

   

∑      

 

   

 

∑   

 

   

∑      

 

   

∑      

 

   

  ∑   
 

 

   

   
]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  ̂

  ̂

  ̂

 
  ̂ 

 
 
 
 
 

  

 Assim temos que  ̂ é dado por: 

 ̂  (    )   (   )                                                                                     (3.11) 

 

3.5 Hipóteses do modelo de regressão múltipla: 

H1- Linearidade 

O modelo é linear nos parâmetros 

H2- Média zero 

 [  ]    

H3- Homocedasticidade e não autocorrelação 

   [  ]    → [  
 ] =                                                                                        (3.12) 

   (     )     (     )                                                                               (3.13) 

H4- Normalidade 

    [   
  ] 
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H5- X não é aleatório 

X é fixado em amostras repetidas 

H6- Heterogeneidade 

   (    )    j=2,3,..,k                                                                                            (3.14) 

H7-Micronumerosidade  

O número de observações (n) deve ser muito maior que o número de parâmetros (k). 

H8- Variabilidade de X 

   ( ̂)  
  

   ( )
                                                                                                          (3.15)  

H9- Não existe multicolinearidade perfeita 

 

3.6 Inferência no modelo para o parâmetro   :  

O melhor estimador de    é o  ̂  que possui a seguinte distribuição: 

 ̂    [      ̂

 ]. 

Transformando para uma Normal Padrão: 

  
 ̂    

√   ( ̂ )
    (   ) .                                                                      (3.16) 

 

 Como   é desconhecido e por isso usamos um estimador não viesado   , para 

não perder a confiabilidade, usaremos a distribuição T-Student: 

  ̂ 

      ((   )    )                                                                             (3.17) 
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 ̂    

  ̂ 

  (   ), 

onde    é dado por: 

        
(   )  

  
   

(   ) 

   
     ̂(   )

   
                                                                            (3.18) 

As hipóteses a serem testadas nesse modelo de regressão múltipla são: 

{
       

       
 

onde j= 1,2,..k. 

Sob H0: β  , temos que a estatística do teste é dada por: 

           
 ̂ 

  ̂ 

  ,                                                                                   (3.19) 

onde: 

            (   ) 
  

ou seja, quando n →∞ Estat t tem distribuição T-Student. 

Sendo que,  ̂  é o estimador de MQO do parâmetro β do modelo e   ̂ 

  é o 

estimador da variância do estimador de MQO do parâmetro β. 

A região crítica desse teste é: 

RC = (    
(    

 

 
)
] [ 

(    
 

 
)
  )= { |t*| >tn-k; α/2} 

Se o valor observado da estatística de teste (t*) pertence a região crítica (RC) 

rejeita-se H0:      ao nível de significância =5%, ou seja, X contribui para explicar 

o Y. Equivalentemente, rejeita-se H0 se o p-valor = P(T>|t*|)    = 5%. 
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3.7 Medidas de qualidade do modelo ajustado 

 

  A qualidade do modelo ajustado é medida pelo coeficiente de determinação 

(  )  

   
   

   
 

  ̂(   )    ̅ 

      ̅
                                                                                        (    ) 

 

Ou, 

     
   

   
   

     ̂(   )

      ̅ 
                                                                                 (    ) 

Onde,  

SQR= soma dos quadrados da regressão 

SQT= soma total dos quadrados 

SQE= soma dos quadrados dos erros/resíduos 

Este coeficiente mede o quanto da variação de Y é devida pela variação de X e 

não por causas aleatórias.  

       

Quanto mais    se aproxima de 1, melhor a qualidade do ajuste e quanto mais se 

aproxima de 0, pior a qualidade do ajuste. 
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4. Resultados 

4.1 A base de dados do Projeto Jovem de Futuro 

Para avaliar o impacto do Projeto Jovem de Futuro foram utilizadas três bases de 

dados: uma contendo as informações das notas dos alunos no ano de 2010, a segunda 

com as informações da nota em 2012 e a terceira, também referente a 2012, com os 

dados sobre o questionário aplicado junto à última prova. O questionário contém 79 

perguntas que incluem características demográficas, origem socioeconômica, histórico 

escolar, expectativas educacionais, percepções e sobre o Projeto Jovem de Futuro. 

 

4.1.1  População de estudo 

A população de estudo compreende os alunos que fizeram a prova diagnóstica 

(2010) e somativa (2012) no estado do Rio de Janeiro. Em 2010, 5328 alunos fizeram a 

prova de Português, enquanto no ano de 2012 apenas 1067 realizaram a prova. Já em 

relação à Matemática 5380 fizeram a prova em 2010 e 1015 em 2012. Como só serão 

analisados os alunos que realizaram as duas provas, em Matemática a população passa a 

ser de 818 alunos enquanto em Português 855 alunos. 

 

4.2 Descrição das variáveis 

O modelo de diferenças em diferenças pode ser especificado como: 

Para Português: 

                                              (       )        (   ) 

Para Matemática: 

                                              (       )        (   ) 
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Onde: 

i → aluno 

    → desempenho do aluno em português 

    → desempenho do aluno em matemática 

   →{
                                      
                                          

 

   →{
                                 (    )

                                (    )
 

   → anos de escolaridade da mãe do aluno i 

   → anos de escolaridade do pai do aluno i 

   → {
                               

                
 

   → {
                                

                
 

   → {
                                    

                
 

 

A variável que apresenta a nota na proficiência dos alunos nas prova diagnóstica 

e somativa está numa escala que varia de 0 a 500, já as outras variáveis que são 

utilizadas no presente estudo são apresentadas na Tabela 6: 
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Tabela 6: Listagem das variáveis demográficas e socioeconômicas 

Variáveis de estudo Categorias 

Características demográficas 

Cor Branca, preta, parda, amarela, indígena 

Características socioeconômicas 

Nível de instrução da mãe 

Fundamental incompleto, fundamental 

completo, médio incompleto, médio 

completo, superior incompleto, superior 

completo, pós graduação 

Nível de instrução do pai 

Fundamental incompleto, fundamental 

completo, médio incompleto, médio 

completo, superior incompleto, superior 

completo, pós graduação 

Frequentou creche até os 3 anos de idade Sim, não 

Frequentou pré-escola entre os 4 e 6 anos 

de idade 

Sim, não 

Fonte: Elaboração própria 

 

A variável cor/raça é utilizada como um indicador para desigualdade social 

(Heringer et al., 2002). Acredita-se que tanto os negros quanto os pardos têm maiores 

chances de ficarem atrasados na escola que os brancos. As diferenças raciais do Brasil 

foram percebidas por Albernaset al. (2002), em uma pesquisa que foi realizada 

utilizando dados do exame Saeb de 1999. Quando observado o desempenho desses 

alunos no Saeb, percebeu-se que os pardos ou negros tinham um desempenho inferior 

ao dos alunos brancos em 2,5 pontos (Pontili e Kassouf, 2007). 

Cunha et al. (2005) apresentam modelos de desenvolvimento infantil, e mostram 

que um ambiente desfavorável ao desenvolvimento de habilidades pela criança pode ser 

suprido através de intervenções no início do desenvolvimento infantil. Se as habilidades 

forem adquiridas em um período precoce aumenta-se o retorno do investimento no 

período seguinte; e se as ações forem tardias são custosas e pouco eficientes. A partir de 

uma amostra de crianças na Inglaterra, Feinstein et al. (1998) mostram que se as 

crianças passam o tempo com a mãe ou em uma pré-escola, aos 7 e aos 11 anos os 
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melhores resultados são alcançados. (Fundação Itaú Social, Frequência ao ensino 

infantil - avaliação em parceria INEP/MEC,2007) 

Em relação ao nível de escolaridade dos pais acredita-se que crianças com pais 

com nível de escolaridade mais elevado teriam um ambiente domiciliar mais favorável à 

absorção de conhecimentos, com isso, os custos de aprendizagem seriam reduzidos, e a 

eficiência desse aprendizado seria aumentada (Schultz et al., 1988). 

A partir das categorias das variáveis “Nível de instrução da mãe” e “Nível de 

instrução do pai” foi refeita a categorização para que os resultados fossem obtidos 

através dos anos médios de estudo dos pais. Sendo assim: 

Fundamental incompleto → 4 anos de estudo 

Fundamental completo → 8 anos de estudo 

Médio incompleto → 10 anos de estudo 

Médio completo → 11 anos de estudo 

Superior incompleto → 13,5 anos de estudo 

Superior completo → 15 anos de estudo 

Pós-graduação → 18 anos de estudo 

 

4.3 Estatísticas descritivas 

Na Tabela 7, é apresentada a distribuição dos alunos por cor e grupo de escola 

para os alunos que fizeram a prova de Matemática. Na Tabela 8 é apresentada a 

distribuição dos alunos por cor e grupo de escola para os alunos que fizeram a prova de 

Português. De acordo com os dados tanto as escolas de intervenção quanto de controle 

possuem mais alunos pretos e pardos do que negros, seja para Português ou Matemática. 
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Tabela 7: Percentual por cor e grupo de escola- Matemática 

Cor/Escola Intervenção Controle 

Preta/Pardo 67,56% 60,89% 

Branca/Amarela/Indígena 32,44% 39,11% 

Fonte: Elaboração própria 

 

Tabela 8: Percentual por cor e grupo de escola- Português 

Cor/Escola Intervenção Controle 

Preta/Pardo 58,14% 62,65% 

Branca/Amarela/Indígena 41,86% 37,35% 

Fonte: Elaboração própria 

 

A partir da variável “Nível de instrução da mãe” e “Nível de instrução do pai” 

foi verificado os anos médios de estudo. Para o nível de instrução da mãe o número 

médio de anos de estudo tanto para as escolas de controle quanto de intervenção, para 

Matemática, foi de 8,92 enquanto para o do pai 8,94, para as ambas escolas. Já para os 

que fizeram a prova de Português, os anos de escolaridade da mãe diminui, sendo 8,88 

para as de intervenção e 8,89 para as de controle e para os anos de escolaridade do pai 

8,95, para as ambas escolas. Percebemos então que não existe diferença na escolaridade 

entre as escolas de controle e intervenção. Em média, tanto as mães quanto os pais dos 

alunos possuem somente o ensino fundamental completo. 

Na Tabela 9, é apresentado o percentual de alunos que frequentaram creche ou 

pré-escola para os que fizeram a prova de Matemática, na Tabela 10, é apresentado o 

percentual de alunos que frequentaram creche ou pré-escola para os que fizeram a prova 

de Português. Como nas outras variáveis percebe-se que as escolas de controle e 

intervenção têm as mesmas características. Em relação a frequentar creche a maioria 

dos alunos não frequentou em nenhum momento, até os 3 anos de idade, já em relação a 

pré-escola nota-se o inverso, a maior parte dos alunos frequentou a pré- escola em 

algum momento entre os 4 a 6 anos de idade, isso ocorre tanto para Matemática quanto 

para Português. 

 



45 

 

Tabela 9: Percentual dos alunos que frequentaram creche ou pré-escola- Matemática 

 

Frequentou creche Frequentou pré-escola 

Sim Não Sim Não 

Intervenção 29,63% 70,37% 74,20% 25,80% 

Controle 24,81% 75,19% 74,59% 25,41% 

Fonte: Elaboração própria 

 

Tabela 10: Percentual dos alunos que frequentaram creche ou pré-escola- Português 

  

Frequentou creche Frequentou pré-escola 

Sim Não Sim Não 

Intervenção 29,17% 70,83% 75,77% 24,23% 

Controle 26,73% 73,27% 73,27% 26,73% 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

4.4 Resultados da Avaliação de Impacto do Programa 

De acordo com a Figura 6, nas escolas não beneficiadas do Rio de Janeiro, a 

proficiência em português era de 229, ou seja, era 10 pontos na escala Saeb mais 

elevado do que nas escolas beneficiadas no início da 1ª série (2010). Já nas escolas 

beneficiadas, a proficiência era 22 pontos mais elevada ao final da 3ª série (2012). 

Em relação à Figura 7, a proficiência em matemática, nas escolas não 

beneficiadas do Rio de Janeiro, era 16 pontos na escala Saeb mais elevado do que nas 

escolas beneficiadas no início da 1ª série (2010). No final da 3ª série (2012), as escolas 

beneficiadas tem a proficiência elevada a 18 pontos, em relação as não beneficiadas, ao 

final da 3ª série (2012). 
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Figura 6: Evolução da proficiência em português: Rio de Janeiro, avaliações 

Diagnóstica 2010 e Somativa 2012 

 

            Fonte: Elaboração própria 

 

Figura 7: Evolução da proficiência em matemática: Rio de Janeiro, avaliações 

Diagnóstica 2010 e Somativa 2012 

 

 Fonte: Elaboração própria 

 

As Tabelas 11 e 12 contém o impacto do programa para cada escola do Rio de 

Janeiro através do método de DD. De acordo com a Tabela 11 apenas a Escola 4 

apresentou uma diferença negativa em relação ao programa, ou seja, apenas na escola 4 
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a sua escola de controle obteve maior proficiência em Português. A Escola 7 apresentou 

a pontuação mais elevada, ou seja, teve um aumento de 83 pontos em relação a escola 

não beneficiada. 

Tabela 11: Proficiência média de português por grupo e período de tempo 

  Tratados Controle Diferença 

Escola 1 

Diagnóstica 253 225 28 

Somativa 289 256 33 

Diferença 36 31 6 

Escola 2 

Diagnóstica 249 224 24 

Somativa 277 229 48 

Diferença 28 4 24 

Escola 3 

Diagnóstica 189 237 -48 

Somativa 254 235 19 

Diferença 65 -2 67 

Escola 4 

Diagnóstica 218 235 -17 

Somativa 276 295 -19 

Diferença 58 60 -2 

Escola 5 

Diagnóstica 192 224 -32 

Somativa 262 258 3 

Diferença 69 34 36 

Escola 6 

Diagnóstica 247 255 -8 

Somativa 287 278 9 

Diferença 40 24 16 

Escola 7 

Diagnóstica 204 249 -45 

Somativa 281 242 39 

Diferença 77 -6 83 

Escola 8 

Diagnóstica 228 212 16 

Somativa 280 242 38 

Diferença 53 30 22 

Escola 9 

Diagnóstica 196 222 -25 

Somativa 268 250 18 

Diferença 72 28 43 

Escola 10 

Diagnóstica 229 207 21 

Somativa 288 258 30 

Diferença 59 51 9 

Escola 11 

Diagnóstica 215 188 27 

Somativa 269 222 48 

Diferença 54 34 20 

Escola 12 

Diagnóstica 222 253 -31 

Somativa 274 262 12 

Diferença 53 9 44 

Fonte: Elaboração própria 



48 

 

A Tabela 12 mostra os resultados para matemática, através dela observa-se que 

as Escolas 2, 9 e 10 obtiveram uma proficiência média inferior a escola de controle. Já a 

Escola 8 apresentou a pontuação mais elevada, ou seja, teve um aumento de 42 pontos 

em relação a escola não beneficiada. 

Tabela 12: Proficiência média de matemática por grupo e período de tempo 

  Tratados Controle Diferença 

Escola 1 
Diagnóstica 251 242 10 

Somativa 286 258 28 

Diferença 35 16 18 

Escola 2 
Diagnóstica 260 238 22 

Somativa 265 258 7 

Diferença 5 21 -16 

Escola 3 
Diagnóstica 223 251 -28 

Somativa 250 266 -17 

Diferença 27 15 12 

Escola 4 
Diagnóstica 247 227 20 

Somativa 335 276 58 

Diferença 88 50 38 

Escola 5 
Diagnóstica 225 252 -26 

Somativa 272 250 22 

Diferença 47 -2 49 

Escola 6 
Diagnóstica 257 262 -6 

Somativa 293 284 9 

Diferença 36 21 15 

Escola 7 
Diagnóstica 236 234 2 

Somativa 280 261 19 

Diferença 44 27 16 

Escola 8 
Diagnóstica 216 227 -11 

Somativa 275 244 31 

Diferença 59 17 42 

Escola 9 
Diagnóstica 226 240 -14 

Somativa 265 280 -15 

Diferença 39 40 -1 

Escola 10 
Diagnóstica 266 207 59 

Somativa 286 256 30 

Diferença 20 49 -29 

Escola 11 
Diagnóstica 214 200 14 

Somativa 306 262 44 

Diferença 92 62 30 

Escola 12 
Diagnóstica 232 246 -14 

Somativa 278 281 -3 

Diferença 46 35 11 

Fonte: Elaboração própria 
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4.5 Relação entre o impacto do programa e os recursos alocados 

Nesta seção será analisada como a distribuição dos recursos por tipo de atividade 

pode aperfeiçoar a intervenção. As Figuras 8, 9 e 10 apresentam a relação entre o 

impacto do programa e os recursos alocados, respectivamente, para Gestão Escolar, 

Incentivo a professores e Incentivo a alunos para Português. As Figuras 11, 12 e 13 

apresentam a relação entre o impacto do programa e os recursos alocados, 

respectivamente, para Gestão Escolar, Incentivo a professores e Incentivo a alunos para 

Matemática. Para as duas disciplinas o resultado foi o mesmo, parece existir uma 

correlação positiva somente entre o desempenho dos alunos e os investimentos em 

recursos em Incentivos aos alunos, que incluem: capacitação de alunos, premiação de 

alunos, apoio a projetos de alunos, acesso a atividades culturais, monitoria, Agente 

Jovem, apoio a frequência/transporte, apoio a frequência/alimentação e outros itens de 

incentivos a alunos. 

  

Figura 8: Relação entre o impacto do programa e a proporção de recursos alocados em 

Gestão Escolar: Português – Rio de Janeiro, 2010 a 2012 

 

 

           Fonte: Elaboração própria 
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Figura 9: Relação entre o impacto do programa e a proporção de recursos alocados em 

Incentivo a professores: Português – Rio de Janeiro, 2010 a 2012 

 

    Fonte: Elaboração própria 

 

Figura 10: Relação entre o impacto do programa e a proporção de recursos alocados em 

Incentivo a alunos: Português – Rio de Janeiro, 2010 a 2012 

 

           Fonte: Elaboração própria 
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Figura 11: Relação entre o impacto do programa e a proporção de recursos alocados em 

Gestão Escolar: Matemática – Rio de Janeiro, 2010 a 2012 

 

           Fonte: Elaboração própria 

 

Figura 12: Relação entre o impacto do programa e a proporção de recursos alocados em 

Incentivo a professores: Matemática – Rio de Janeiro, 2010 a 2012 

 

           Fonte: Elaboração própria 
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Figura 13: Relação entre o impacto do programa e a proporção de recursos alocados em 

Incentivo a alunos: Matemática – Rio de Janeiro, 2010 a 2012 

 

           Fonte: Elaboração própria 

 

4.6 Análise do Impacto do Programa 

4.6.1 Modelos Estimados 

 

Primeiramente serão analisados os dados referentes às notas de Matemática. Os 

resultados obtidos encontram-se no Apêndice 1, a partir deles obtemos os seguintes 

modelos: 

Modelo 1: 

                                                        

                                        (       )                                   (4.3) 

Modelo 2: 

                                           (       )               (4.4) 

y = 155,92x - 42,501 
R² = 0,2355 
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Modelo 3: 

                                                                                              (4.5) 

No Modelo 1 tem-se que as variáveis “t”, “Anos de escolaridade da mãe”, “Se 

frequentou pré-escola” e “Tt” estão estatisticamente relacionadas no desempenho dos 

alunos em Matemática. Já no Modelo 2 apenas a variável “T” não está estatisticamente 

relacionada no desempenho dos alunos em Matemática, enquanto no Modelo 3 esta 

mesma variável se mostra estatisticamente relacionada no desempenho dos alunos. 

O coeficiente de     indica uma relação positiva entre os anos de escolaridade da 

mãe e o desempenho do aluno em Matemática, ou seja, mantendo os outros fatores 

fixos, cada ano de estudo da mãe está associado a 1,48 pontos a mais no desempenho do 

aluno. Para o coeficiente de     temos que se o aluno frequentou pré-escola tem-se um 

aumento de 8,38 pontos no seu desempenho. 

Quando, na equação (4.3), é incluído o termo    (efeito fixo não observado), que 

não muda ao longo do tempo, encontramos um coeficiente de 16,59 pontos, e quando o 

termo    é retirado, equação (4.4), foi encontrado um coeficiente de 17,65 pontos. É 

possível notar que com a eliminação do efeito fixo não observado o coeficiente de “Tt” 

não variou muito. 

A partir do Modelo 1 obtemos um R-quadrado de 0,150270, ou seja, as variáveis 

em (4.3) explicam cerca de 15,03% da variação do   . A partir do Modelo 2 obtemos 

um R-quadrado de 0,131558, ou seja, as variáveis dummy em (4.4) explicam cerca de 

13,16% da variação do   . Já no Modelo 3 a variável dummy explica somente 2,59% da 

variação do   .  

Agora, serão analisados os dados referentes a Português e que se encontram no 

Apêndice 2. A partir dos resultados obtemos os seguintes modelos: 

Modelo 1: 

                                                        

                                        (       )                                   (4.6) 
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Modelo 2: 

                                       (       )                        (4.7) 

Modelo 3: 

                                                                                                 (4.8) 

No Modelo 1 tem-se que as variáveis “t”, “Cor”, “Se frequentou pré-escola” e 

“Tt” estão estatisticamente relacionadas no desempenho dos alunos em Matemática. Já 

no Modelo 2 e Modelo 3 todas as variáveis estão estatisticamente relacionadas no 

desempenho dos alunos em Matemática. 

O coeficiente de     indica uma relação negativa entre ser preto ou pardo e o 

desempenho do aluno em Matemática, ou seja, mantendo os outros fatores fixos, ser 

preto ou pardo está associado a 8,94 pontos a menos no desempenho do aluno. Para o 

coeficiente de     temos que se o aluno frequentou pré-escola tem-se um aumento de 

12,65 pontos no seu desempenho. 

Quando, na equação (4.6), é incluído o termo    (efeito fixo não observado), que 

não muda ao longo do tempo, encontramos um coeficiente de 34,18 pontos, e quando o 

termo    é retirado, equação (4.7), foi encontrado um coeficiente de 32,17 pontos. É 

possível notar que com a eliminação do efeito fixo não observado o coeficiente de “Tt” 

não variou muito. 

A partir do Modelo 1 obtemos um R-quadrado de 0,171636, ou seja, as variáveis 

em (4.6) explicam cerca de 17,16% da variação do   . A partir do Modelo 2 obtemos 

um R-quadrado de 0,142760, ou seja, as variáveis dummy em (4.7) explicam cerca de 

14,28% da variação do   . Já no Modelo 3 a variável dummy explica somente 7,78% da 

variação do   .  
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5. Conclusão 

Este trabalho teve como objetivo analisar os impactos do Projeto Jovem de 

Futuro nas escolas do Rio de Janeiro que receberam o apoio do projeto, realizado por 

meio de uma parceria entre o Instituto Unibanco e a Secretaria de Educação do Estado 

do Rio de Janeiro, durante os anos de 2010 e 2012. 

Quando analisado os resultados da avaliação de impacto do programa, em 

média, as escolas de controle obtiveram uma proficiência mais elevada na prova 

Diagnóstica (2010), já na prova Somativa (2012) a proficiência das escolas de 

intervenção se mostrou superior a de controle, tanto para Português quanto para 

Matemática. 

Quando analisada a relação entre o impacto do programa e os recursos alocados 

o recurso que mais contribuiu para a melhoria do desempenho dos alunos, seja em 

Português ou Matemática, foi o incentivo aos alunos, que incluem: capacitação de 

alunos, premiação de alunos, apoio a projetos de alunos, acesso a atividades culturais, 

monitoria, Agente Jovem, apoio a frequência/transporte, apoio a frequência/alimentação 

e outros itens de incentivos a alunos. 

As diferenças raciais do Brasil que foram percebidas por Albernaset al. (2002) 

utilizando dados do exame Saeb de 1999 onde os pardos ou mulatos tinham um 

desempenho inferior ao dos alunos brancos em 2,5 pontos se mostraram presentes neste 

estudo, com uma diferença de 8,94 pontos a menos para o desempenho do aluno em 

Matemática se este for negro ou pardo.  

O fato de o aluno ter frequentado a pré-escola está associado a um desempenho 

superior aos dos alunos que não frequentaram, o que também foi encontrado por 

Feinstein et al. (1998) a partir de uma amostra de crianças na Inglaterra. 

O Projeto mostrou resultado significativo nas escolas que receberam o apoio do 

programa, o mostra que com a disseminação do Projeto Jovem de Futuro para outras 

redes de ensino passa ser uma alternativa viável para contribuir com o desenvolvimento 

dos alunos e das escolas. 
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Espera-se que mesmo após o fim do Projeto nas escolas participantes estas 

possam continuar aprimorando e mantendo a qualidade no funcionamento escolar, para 

que o Projeto Jovem de Futuro não seja efetivo somente nos anos em que foi realizado. 

Que as escolas possam continuar se esforçando através de todos os aprendizados ganhos 

durante os anos de Projeto para que possam continuar superandos seus principais pontos 

críticos. 

Como o Rio de Janeiro conseguiu resultados relevantes seria uma tecnologia 

viável para se tornar política pública como já aconteceu nos Estados do Ceará, Goiás, 

Mato Grosso do Sul, Pará e Piauí. 
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APÊNDICE 1.     = Proficiência em Matemática 

 

 

Variáveis 
Modelo 1 (   ) Modelo 2 (   ) Modelo 3 (∆   ) 

Coeficiente p-valor Coeficiente p-valor Coeficiente p-valor 

Constante 223,545 <0,00001 236,202 <0,00001 28,0554 <0,00001 

tempo 29,2242 <0,00001 28,0554 <0,00001 - - 

T 1,18067 0,74984 -0,0420468 0,99045 17,6527 <0,00001 

tempo*T 16,5875 0,0015 17,6527 0,00039 - - 

Cor -5,15796 0,06026 - - - - 

Instrução da mãe 1,47913 0,00058 - - - - 

Instrução do pai -0,3316 0,45263 - - - - 

Creche 1,05492 0,71764 - - - - 

Pre-escola 8,37766 0,00561 - - - - 

E.P. da regressão 49,51358 - 50,22606 - 54,14183 - 

R-quadrado ajustado 0,145526 - 0,129961 - 0,024751 - 

F(   ) 31,67726 - 82,409 - 21,73479 - 

P-valor(F) <0,00001 - <0,00001 - <0,00001 - 
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APÊNDICE 2.     = Proficiência em Português 

 

 

Variáveis 
Modelo 1 (   ) Modelo 2 (   ) Modelo 3 (∆   ) 

Coeficiente p-valor Coeficiente p-valor Coeficiente p-valor 

Constante 218,486 <0,00001 229,209 <0,00001 23,0914 <0,00001 

tempo 21,1697 <0,00001 23,0914 <0,00001 - - 

T -6,74063 0,09336 -10,2049 0,00424 32,17 <0,00001 

tempo*T 34,1791 <0,00001 32,17 <0,00001 - - 

Cor -8,93933 0,0026 - - - - 

Instrução da mãe 0,910095 0,05387 - - - - 

Instrução do pai 0,0257232 0,95707 - - - - 

Creche -6,16505 0,05229 - - - - 

Pre-escola 12,6489 0,00012 - - - - 

E.P. da regressão 51,17173 - 52,08671 - 55,4594 - 

R-quadrado ajustado 0,166573 - 0,141253 - 0,07665 - 

F(   ) 33,90281 - 94,70259 - 71,89283 - 

P-valor(F) <0,00001 - <0,00001 - <0,00001 - 
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