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Nota Técnica – Índice de Oportunidades da Educação 
Brasileira - IOEB 2021 

 

Reynaldo Fernandes Fabiana de Felicio 
FEA-USP e Metas Sociais Metas Sociais 

 

1. Introdução 

Estamos disponibilizando a 4ª edição bienal do IOEB – o Índice de Oportunidades 

da Educação Brasileira. O objetivo da criação e divulgação periódica deste índice é trazer 

um novo olhar para os ricos dados educacionais disponíveis no Brasil e para a educação 

básica. Dessa perspectiva, ele pode ser utilizado para acompanhar a evolução das 

oportunidades educacionais disponibilizadas em cada município, cada estado, Distrito 

Federal e Brasil. Também podermos identificar, na comparação entre os resultados de um 

mesmo ano, quais territórios estão sendo mais bem-sucedidos na promoção dessas 

oportunidades e quais precisam de atenção especial. 

Como avaliávamos a educação básica antes do IOEB? Entre os diversos indicadores 

disponíveis para a educação, tradicionalmente damos destaque aos resultados escolares. 

Assim, abordamos o desempenho dos alunos como sendo o principal sinal da qualidade, e 

ele realmente é de grande importância por demonstrar quão preparados estão os estudantes 

ao concluir cada etapa da educação básica. Além disso, costumamos focar nossa atenção nos 

resultados dos alunos agregados por dependência administrativa e por etapa do ensino 

fundamental e ensino médio, seja utilizando as médias da Prova Brasil/Saeb ou o IDEB - 

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Em ambos os casos os resultados escolares 

refletem uma combinação entre qualidade das escolas, vida escolar anterior, e as 

oportunidades oferecidas pelas respectivas famílias dos estudantes e pela sociedade. Além 

disso, são informações restritas às crianças que frequentam a escola.  

Essas abordagens são muito úteis, porém, sem prejuízo para sua relevância, também têm 

suas limitações. De acordo com esses indicadores, redes municipais que atendam uma 

pequena parcela das crianças de um município, por exemplo, com escolas localizadas em 

bairros em que as famílias têm escolaridade elevada, pode ter alto desempenho dos alunos 
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ainda que a educação ofertada seja inferior à rede estadual que atenda os filhos de famílias 

mais vulneráveis e com menos oportunidades, pois, como é conhecido, a contribuição do 

ambiente familiar para o desempenho escolar é muito alta, explicando por volta de 50% 

desses resultados. Além disso, indicadores baseados em resultados de avaliação de 

proficiência não contemplam todas crianças e jovens em idade escolar, podendo assim 

superestimar a qualidade de redes que excluem estudantes em virtude da falta de acesso e da 

evasão escolar. 

Para que serve o IOEB? Por si só, a criação e divulgação de um índice não tem qualquer 

implicação sobre a qualidade da educação, ou sobre a desigualdade das oportunidades 

ofertadas às crianças e jovens no país. Podemos comparar este e qualquer outro índice de 

qualidade da educação a uma triagem de pronto-socorro. Diferentemente do que se costuma 

dizer, o resultado do índice não faz diagnóstico, mas reúne informações essenciais para 

classificar o nível de gravidade do caso e o grau de urgência do atendimento. Tal qual a 

triagem, o índice é o primeiro passo do atendimento e precisa ser analisado, reunido com 

outras informações que aprofundem a avaliação para que seja feito o diagnóstico e traçado, 

caso a caso, o tratamento necessário. 

E o que o IOEB traz de novo? O IOEB retira o foco do resultado que as crianças 

produzem para jogar luz às oportunidades educacionais que essas crianças estão recebendo, 

em cada território. Desta maneira, os indicadores de resultados educacionais estão 

contemplados no IOEB, porém são modificados de forma a isolar (ou desconsiderar) a 

parcela dos resultados que se estima como decorrente do background familiar dos alunos, e 

que foram denominados indicadores ajustados. Ainda no contexto das oportunidades e 

condições favoráveis ao melhor desenvolvimento educacional das crianças e jovens, 

consideramos que para compor esse índice é importante a adoção de uma abordagem mais 

integrada da educação que está sendo ofertada no território, incluindo a participação das 

diversas instâncias do poder público (municipal, estadual e federal) e da sociedade como um 

todo. Até porque considerar os resultados por dependência administrativa (rede de ensino 

federal, estadual, municipal ou privada) acaba por excluir da análise as crianças que se 

encontram fora da escola. Seguindo esse raciocínio, o IOEB reúne em um único índice dados 

referentes às quatro dependências administrativas (federal, estadual, municipal e privada), 

indicadores de todas as etapas da educação básica e informações populacionais 

contemplando inclusive as crianças que estão fora da escola. 
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Ele foi pensado, então, para responder perguntas do tipo: como estão as oportunidades 

educacionais que cada localidade está ofertando às crianças que lá vivem? Que território estão 

obtendo sucesso em ofertar as melhores oportunidades na educação básica e que territórios 

precisam dos maiores avanços? A partir do IOEB é possível analisar e comparar como cada 

munícipio, estado, Distrito Federal, e o país como um todo, está contribuindo para o sucesso 

educacional dos indivíduos que nele vivem.  

Destacamos que ao trazer este ponto de vista, tratar territórios e não redes de ensino, 

promovemos uma importante mudança de abordagem da qualidade da educação. O IOEB 

muda, por exemplo, o agente a ser responsabilizado, que deixa de ser o dirigente da respectiva 

rede de ensino e passam a ser responsabilizados todos os dirigentes educacionais das três 

esferas de governo, além da sociedade local. Se por um lado é interessante a abordagem dos 

resultados por rede de ensino, de um responsável único, pois dificulta que os gestores se 

eximam de suas responsabilidades, por outro a corresponsabilização, assumida pelo IOEB, 

coloca em evidência questões pouco abordadas: (i) um dirigente municipal de educação, bem 

como um prefeito, é gestor de todos os seus munícipes e, mais especificamente no tema em 

questão, é responsável pela educação de todas as crianças e jovens residentes na localidade. 

Por elas deve trabalhar a fim de obter uma melhor qualidade de formação para todos. De 

forma análoga, o mesmo raciocínio vale para o secretário estadual de educação e governador; 

(ii) do ponto de vista das crianças e jovens em idade escolar, as oportunidades educacionais 

devem ser garantidas para todos com qualidade, e em todas as etapas de ensino, 

independentemente de quem as oferta. Não é aceitável, por exemplo, que um gestor 

municipal esteja satisfeito por ter bons resultados na rede municipal de ensino, quando essa 

rede atende apenas a uma parcela dos alunos, ou que ele não considere o atendimento em 

todas as etapas de ensino. É esperado que os gestores educacionais, em suas três esferas, 

mobilizem esforços para que todos tenham atendimento e que este seja de qualidade. Mas 

no caso da gestão municipal é ainda mais necessário tal engajamento devido à proximidade 

dos estudantes, independentemente de ofertar vagas da rede municipal ou não; (iii) também 

não é aceitável que uma rede estadual transfira a responsabilidade parcial ou total pela 

educação em municípios que não apresentem condições necessárias para a oferta de 

educação de qualidade ao menos semelhante àquela ofertada pela rede estadual. 
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Em resumo, os principais diferenciais deste índice em relação a outros já existentes, como o 

IDEB, é que (i) trata-se de um índice único para cada local (município, estado ou Distrito 

Federal), que engloba toda a educação básica – da educação infantil ao ensino médio, de 

todas as redes existentes no local - rede estadual, municipal e privada (sempre que disponível), 

bem como todos os moradores locais em idade escolar, e não apenas para aqueles que estão 

efetivamente na escola e; (ii) ele representa a qualidade das oportunidades educacionais, 

independentemente das demais oportunidades vivenciadas pelas crianças e jovens (como se 

todas as crianças e jovens vivessem em famílias semelhantes, com pais de mesma 

escolaridade).  

Em 2015 foi divulgada a 1ª edição do IOEB, baseada em dados de 2013 e em 2017 foi 

calculada a 2ª edição do IOEB, a partir dos dados oficiais de 2015. Já em 2019, 

utilizando-se os dados oficiais de 2017, foi divulgado a 3ª edição do IOEB. Os 

ponderadores aplicados às variáveis que compõem o índice e que representam a 

relevância de cada fator para as oportunidades educacionais ofertadas em cada local, 

sejam eles insumos ou resultados da educação, foram mantidos constantes desde o 

início da série, em 2015, o que significa que faz-se aqui a hipótese de que a relação 

entre eles permaneceu constante. Isso permite a melhor comparabilidade entre os 

indicadores já que a variação do índice, quando houver, se deverá a mudanças apenas 

nas variáveis que o compõem: IDEB dos anos iniciais e finais em valor adicionado; 

taxa líquida de matrícula do ensino médio; taxa de atendimento da educação infantil; 

escolaridade dos professores (nível superior ou mais); experiência dos diretores e; 

jornada escolar. 
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Contexto - O Sistema de Educação Básica no Brasil 

O modelo brasileiro de provimento de educação básica pode ser caracterizado pelo 

seguinte tripé: 

I. Descentralização na oferta dos serviços educacionais – A oferta de educação básica 

está a cargo de Estados e Municípios.  

II. Critérios de financiamento definidos pela Federação – Determinação de vinculação 

orçamentária para cada uma das esferas de governo e critérios de distribuição dos 

recursos, dentro dos estados, de acordo com as matrículas (FUNDEB). 

III. Avaliação centralizada – Um sistema de avaliação que permite a comparação entre 

unidades da Federação, entre redes de ensino e entre escolas. 

 

Uma das principais vantagens da descentralização está no seu potencial de gerar 

inovações, na medida em que mais alternativas de políticas são postas em teste. Além disso, 

ela permite tratar melhor as diversidades locais e, assim, propiciar uma melhor gestão. No 

entanto, para que essa vantagem potencial da descentralização se materialize, seria necessário 

garantir algumas pré-condições. 

Primeiro, é preciso identificar e difundir as experiências de sucesso. Segundo, é 

necessário produzir informações que possibilitem a população local julgar a qualidade da 

educação oferecida e cobrar os gestores e governantes por melhorias. Por fim, é preciso dotar 

o poder local com recursos e capacidade técnica para gerir suas escolas. Os critérios de 

financiamento definidos pela Federação e a avaliação centralizada são elementos importantes 

na busca de se estabelecer tais pré-condições. 

A vinculação de recursos para a educação tem garantido um volume minimamente 

razoável de recursos para o setor. O Brasil não possui, comparativamente, um baixo gasto 

público em educação como proporção do PIB. Já o FUNDEB proporciona um mínimo de 

recursos para todas as redes de ensino. Ele responde a uma das principais críticas da 

descentralização em um país com desigualdades regionais: a de que crianças que nascem em 

regiões pobres estariam condenadas a frequentar escolas igualmente pobres. E mais, o 

FUNDEB possibilita uma maior competição, entre estados e seus municípios, por alunos e, 

consequentemente, por recursos.  
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Um elemento importante no combate à ineficiência na utilização de recursos é a 

disponibilidade de informações mais objetivas sobre a qualidade do ensino nas escolas, nas 

redes de ensino, nos municípios e nos estados1. A existência de um sistema centralizado de 

avaliação - ao fornecer indicadores de desempenho dos estudantes que sejam comparáveis 

entre unidades da Federação, redes de ensino e escolas – cumpre essa função. 

A divulgação dos resultados da Prova Brasil/Saeb e do IDEB – por escolas, redes de 

ensino e unidades da Federação – aumentou o grau de accountability no sistema educacional 

brasileiro. Tais informações possibilitam ao público local realizar uma maior cobrança de 

governantes e gestores do sistema por melhorias no ensino e auxiliam os pais na hora de 

escolher a escola para seus filhos. 

Enquanto esse modelo apresenta diversos aspectos interessantes, ele pode ser 

complementado em vários pontos. O presente projeto pretende contribuir para o 

aperfeiçoamento do terceiro elemento do tripé: o sistema de accountability da educação básica. 

O objetivo é criar um indicador municipal de oportunidades educacionais. Tal 

indicador combinaria tanto informações de resultados (IDEB da 1ª e 2ª etapa do ensino 

fundamental e taxa líquida de matrícula do ensino médio) quanto de insumos e processos 

educacionais (escolaridade dos professores, experiência dos diretores, número de horas-

aula/dia, taxa de atendimento na educação infantil) com a finalidade de estimar uma 

característica latente (não mensurável diretamente), que é a qualidade das oportunidades 

educacionais oferecidas por cada localidade (Figura 1). 

 

Figura 1. Ilustração do Processo Educacional

 

                                                 

 

 

1 O Apêndice 1 trata brevemente da experiência internacional na área de school accountability. 

Insumos 
mensuráveis

Oportunidades 
Educacionais

não mensuráveis diretamente

Resultados 
mensuráveis
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A disponibilização de um indicador com tais características seria importante por, ao 

menos, três motivos: (i) direcionar o sistema de accountability para estados e municípios, ao 

invés de redes estaduais e municipais; (ii) ampliar o escopo da avaliação, e (iii) facilitar a 

comparação entre os governos locais sobre o desempenho da gestão educacional.  

No que se refere aos estados e municípios, nosso sistema de accountability educacional 

tem dado ênfase ao desempenho das redes de ensino. Então, o secretário de educação e o 

prefeito de determinado município são chamados a prestar conta do desempenho dos alunos 

de sua rede de ensino. Os munícipes que frequentam uma escola da rede estadual não são 

vistos como de responsabilidade da administração municipal.  

A ênfase na rede de ensino pode gerar distorções. Primeiro, por essa lógica as crianças 

e adolescentes fora da escola não são de responsabilidade de ninguém, uma vez que eles não 

pertencem a nenhuma rede. Segundo, ela pode incentivar que municípios prefiram ter uma 

rede pequena e de alta qualidade. Isso porque um município que possui uma rede de ensino 

com alto desempenho é visto como possuindo uma boa gestão educacional, ainda que a 

maioria dos estudantes do município esteja em uma escola da rede estadual. Tal sistema de 

incentivo é contrário ao modelo educacional apresentado acima. Se um município apresenta 

desempenho em sua rede de ensino que é superior ao da rede estadual ele deveria ser 

incentivado a incorporar mais alunos a sua rede e, como consequência, receber os recursos 

correspondentes. O FUNDEB associado a um sistema de accountability educacional por 

estados e municípios forneceria tais incentivos. 

Assim, a divulgação de um indicador sobre as oportunidades educacionais oferecidas 

nos municípios contribuiria para se enfatizar um sistema de accountability por estados e 

municípios, antes que por redes de ensino.  

Uma característica dos sistemas de accountability educacional é que eles incentivam os 

gestores a concentrarem esforços nos aspectos avaliados. Desse modo, elementos 

importantes, mas não avaliados, podem ser deixados para um segundo plano. Por exemplo, 

se o sistema de accountability for baseado apenas em resultados de exames ele pode incentivar 

aos gestores educacionais a dar pouca ênfase ao problema da repetência escolar. Aliás, o 

surgimento do IDEB teve exatamente essa preocupação. No entanto, o IDEB é ainda muito 

voltado para aqueles que estão na escola. Um indicador das oportunidades educacionais dos 

municípios possibilita incluir a questão daqueles que se encontram fora dela. Como a evasão 
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escolar passa ser importante apenas após os 15 anos de idade, a inclusão da taxa líquida de 

matrícula no ensino médio procura atender a essa preocupação. Vale destacar que, por 

agregar indicadores distintos, o indicador proposto está menos sujeito a flutuações aleatórias 

que pode ocorrer em municípios menores. 

Por fim, é importante reconhecer que o desempenho educacional depende tanto das 

oportunidades oferecidas no âmbito da comunidade como também das características 

individuais e familiares dos estudantes. Indicadores como o IDEB são indicadores de 

resultados educacionais e, portanto, não podem ser entendidos como revelando a qualidade 

da escola, da rede de ensino ou do município de residência.  

Um sistema de accountability baseado em indicadores como o IDEB pressupõe que o 

público interessado é capaz de extrair o “sinal de qualidade” de uma determinada escola ou 

rede de ensino por, por exemplo, compará-la com escolas ou redes de ensino que possuam 

público similar. Isso pode ser mais fácil de fazer no caso de escolas do que no caso de 

municípios. Assim, um indicador de qualidade dos serviços educacionais oferecidos pelos 

municípios contribuiria para a maior efetividade do sistema de accountability.  

É importante destacar que o indicador aqui considerado se limita à educação básica. 

Assim, não considera as oportunidades educacionais oferecidas pelos municípios no que diz 

respeito à educação superior.  

 

2. Especificação do Índice 

O IOEB é um índice único para cada localidade (município ou estado) que representa 

a qualidade das oportunidades educacionais ali existentes. Nos indicadores de taxa de 

atendimento da educação infantil e taxa de matrícula líquida do ensino médio, estão 

contempladas todas as crianças que estão na escola e aquelas em idade de frequentar a escola 

(de 0 a 17 anos). Além disso, os indicadores de insumos incluem todas as redes de ensino 

existentes no local. 

Nesta seção apresentamos os critérios para definição das variáveis consideradas para 

compor o IOEB, bem como as variáveis que deverão compô-lo e suas respectivas fontes dos 

dados. Complementarmente, destacamos a periodicidade da divulgação de cada um e a 

abrangência geográfica sugerida para utilização no IOEB. 
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Critérios para escolha das variáveis 

Para escolher as variáveis que seriam testadas para compor o IOEB foram adotados os 

seguintes critérios aos dados disponíveis: 

(1) Que as fontes sejam oficiais; 

(2) Que tenha uma periodicidade de divulgação habitual de até 2 anos para permitir o 

cálculo bienal do IOEB; 

(3) Que haja resultados divulgados ao nível do município já que o índice pretende 

identificar a qualidade nos municípios, além de estados e Distrito Federal; 

(4) Que as variáveis sejam possíveis indicadores de (i) insumos educacionais, ou seja, 

fatores determinantes de um bom resultado educacional ou de (ii) resultado da 

educação básica, sejam ele de atendimento, de aprendizado ou de aproveitamento 

escolar; 

Como não existem indicadores oficiais de valor adicionado para a educação básica, também 

foram selecionadas variáveis capazes de prever o efeito do background familiar no 

desempenho escolar, para permitir o cálculo dos valores adicionados dos indicadores de 

sucesso escolar, ou seja, para extrair do indicador apenas a parte da qualidade atribuída às 

oportunidades educacionais, desconsiderando a parte determinada pelas oportunidades 

individuais. Estas variáveis são utilizadas para a estimação dos parâmetros, mas não 

compõem o índice final, sendo, portanto, irrelevante para os usuários finais conhecê-las, 

apesar de serem extremamente relevantes metodologicamente. 

 

Variáveis escolhidas para o IOEB 

A partir dos critérios acima citados foram então selecionados e testados, conforme 

metodologia apresentada na seção anterior, foram selecionadas as seguintes variáveis para 

compor o modelo: 

a. Indicadoras de resultado educacional: IDEB anos iniciais do ensino fundamental; IDEB 

anos finais do ensino fundamental; Taxa Líquida de Matrícula do ensino médio. 

b. Indicadoras de insumos e processos educacionais: Escolaridade dos professores; Número 

médio de horas-aula/dia; Experiência dos diretores; Taxa de atendimento na 

educação infantil; 
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c. Controle de background familiar (para cálculo do valor adicionado do IDEB): 

escolaridade média dos pais. 

Nos quadros 1 a 3, abaixo, apresentamos, para cada variável selecionada, a fonte da 

informação, a unidade e a periodicidade de divulgação, a abrangência sugerida para compor 

o índice, e a equação que representa o cálculo da variável a ser utilizada. 

 

O IDEB 

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, tanto dos anos iniciais quanto finais do 

ensino fundamental, são utilizados para calcular dois dos indicadores de resultado 

educacional. Como já foi dito anteriormente, entretanto, ele é um indicador de desempenho 

dos alunos o que significa que é determinado tanto pela qualidade da educação disponível 

(parte que pretendemos utilizar) quanto pelas características individuais dos alunos 

(informação essa que não deve compor o índice de qualidade das oportunidades 

educacionais). Por esse motivo deve-se criar um indicador de Valor Adicionado do IDEB, 

ou, IDEB Ajustado (IDEB_Aj), que represente apenas a parte do IDEB que se deve à 

qualidade da educação disponível. 

Para calcular o IDEB_Aj, foi estimado o efeito fixo (efeito específico dos municípios, 

utilizando os municípios com mais de uma escola) tendo como variável explicativa a 

escolaridade média dos pais2, como apresentado no Quadro 2. 

 

 

 

 

                                                 

 

 

2 Para melhor estimar o IDEB_Aj, especialmente em municípios muito pequenos, foi utilizado um método 

para minimizar a variação amostral, denominado Shrinkage. Um pouco mais sobre o procedimento adotado 

está apresentado no Apêndice 4. 
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Quadro 1. Variáveis Indicadoras de Resultados, Fonte, Unidade e Periodicidade de 
Divulgação e Abrangência 

VARIÁVEIS INDICADORAS DE RESULTADOS 
(Yji) j-ésimo resultado educacional da escola/ município i 

# Variável 
Unidade 

de 
observação 

Fonte Periodici-
dade 

Ano da 
Informação 
IOEB 2021 

Variáveis 
construídas para o 

modelo 

1 
IDEB anos 

iniciais 
escola Inep bienal 2019 Ajustado por 

escolaridade dos pais: 
duas variáveis em desvio 

da média 1 
IDEB anos 

iniciais 
município Inep bienal 2019 

2 
IDEB anos 

finais escola Inep bienal 2019 Ajustado por 
escolaridade dos pais: 

duas variáveis em desvio 
da média 2 

IDEB anos 
finais 

município Inep bienal 2019 

2.1 

Número de 
alunos 

testados na 
escola 

escola Saeb / Inep bienal 2019 
Utilizados para 

ponderar a média do 
IDEB por município 

2.2 

Número de 
matrículas 

regulares por 
fase de 

ensino (EF1) 

escola 
Censo Escolar/ 

Inep 
Anual 2019 

Utilizado para calcular a 
média ponderada do 

IDEB ajustado 

3 

Taxa líquida 
de matrícula 
no ensino 

médio 

município 

Matrículas: 
Censo Escolar/ 

Inep 
População de 15 
a 17 anos: Censo 

Pop/IBGE 

Matrículas: 
anual 

População: 
decenal 

(atualizado 
por projeção) 

Matrículas: 
2019 

População: 
2010 - 

atualizado por 
projeção para 

2019 

Ajustado por 
escolaridade dos pais: 
em desvio da média 

 

Quadro 2. Variáveis de Controle de Background Familiar, Fonte, Unidade e Periodicidade 
de Divulgação e Abrangência 

CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÔMICAS (Xi) – utilizadas para ajustar o IDEB e a Matrícula Líquida 
do EM 

# Variável 
Unidade 

de 
observação 

Abrangência Fonte 
Ano da 

Informação 
IOEB 2021 

Variáveis 
construídas para o 

modelo 

1 
escolaridade 

dos pais 
escola e 

municípios 

todos os alunos 
dos 5° e/ou 9° 

anos 

Saeb – 
quest. 
Aluno 

2019 

média por escola e 
município dos alunos de 

5º e 9º anos. Variável 
utilizada para calcular os 
indicadores de resultado 

ajustados 

 

Taxa de Matrícula Líquida de 15 a 17 anos 

Enquanto o IDEB é um indicador divulgado bienalmente, a taxa líquida de matrícula é um 

indicador que pode ser calculado anualmente para Estados e Distrito Federal, a partir da 
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PNAD/ IBGE, porém só é possível calculá-la no nível de municípios a cada dez anos com 

a divulgação do Censo Populacional/ IBGE.  

Esse é um indicador muito importante a respeito da qualidade da educação e ainda se trata 

de um desafio para o ensino médio por indicar a eficiência do sistema em manter os jovens 

de 15 a 17 anos na escola seguindo o fluxo desejado para a vida escolar, ou seja, atingindo o 

ensino médio nessa faixa etária. Optou-se, então, por criar, a partir dos dados disponíveis, 

um indicador com o mesmo objetivo do oficial, ou seja, verificar a eficiência do sistema 

educacional em conseguir que os jovens concluam a educação básica no tempo adequado. 

Para isso o indicador de matrícula líquida usa a razão entre a população de 15 a 17 anos que 

frequenta a escola no nível de ensino adequado para a idade deles – ensino médio, e o total 

da população de 15 a 17.  

Na ausência de dados populacionais para municípios anualmente, optou-se por utilizar como 

denominador uma projeção da população entre 15 a 17 anos, utilizando o tamanho da mesma 

geração (no caso de 2021, os nascidos entre 2004 e 2006) observada no Censo Populacional 

de 2010. Para alguns casos em que esses dados não se mostraram bons o bastante foi feita a 

correção apresentada no Apêndice 3 deste relatório.  

A Equação que representa o cálculo está apresentada abaixo: 

 

𝑇𝑎𝑥𝑎 𝐿í𝑞 𝑑𝑒 𝑀𝑎𝑡𝑟í𝑐𝑢𝑙𝑎 𝑛𝑜 𝐸𝑛𝑠𝑖𝑛𝑜 𝑀é𝑑𝑖𝑜

=
𝑚𝑎𝑡𝑟í𝑐𝑢𝑙𝑎𝑠 15 𝑎 17 𝑎𝑛𝑜𝑠 𝑛𝑜 𝐸𝑀 (𝐶𝑒𝑛𝑠𝑜 𝐸𝑠𝑐𝑜𝑙𝑎𝑟 20193)

𝑝𝑜𝑝. 15 𝑎 17 𝑎𝑛𝑜𝑠 (𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑡𝑎𝑑𝑎 𝑐𝑜𝑚 𝑑𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑜 𝐶𝑒𝑛𝑠𝑜 𝑃𝑜𝑝. 2010)
 

 

Para o numerador foram utilizadas matrículas do Censo Escolar/ Inep. As matrículas foram 

agrupadas considerando prioritariamente o município de nascimento das crianças, porém, 

em sua ausência, considerou-se o município da escola. 

                                                 

 

 

3 Dados do ano de 2017 foram utilizados no caso do cálculo do IOEB 2019, dados do ano de 2015 foram 

utilizados no caso do cálculo do IOEB 2017 e dados de 2013 para o IOEB 2015. 
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Da mesma forma que o IDEB, a Taxa Líquida de Matrícula é resultado da combinação entre 

as oportunidades educacionais encontradas no município e das oportunidades oferecidas 

pelas famílias. Como o que se deseja para compor o índice é apenas a parcela referente às 

oportunidades educacionais, de modo a criar um parâmetro de comparação entre eles, foi 

dado tratamento similar ao do IDEB para obter o valor adicionado, chamado aqui de Taxa 

Líquida de Matrícula do Ensino Médio Ajustada. 

Para calcular a Mat_Liq_15a17_Aj, foi estimado o efeito between (efeito específico dos 

municípios) utilizando como variável explicativa a escolaridade média dos pais nos 

municípios, como apresentado no Quadro 2. 
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Quadro 3. Variáveis Indicadoras de Insumo e Processos, Fonte, Unidade e Periodicidade 
de Divulgação e Abrangência 

VARIÁVEIS INDICADORAS DE RESULTADOS 
(Yji) j-ésimo resultado educacional da escola/ município i 

# Variável 
Unidade 

de 
observação 

Abrangência Fonte 
Ano da 

Informação 
IOEB 2021 

Variáveis 
construídas para o 

modelo 

1 
Escolaridade 

dos 
professores 

município 

Todos os 
professores (rede 
pública e privada) 
com pelo menos o 
superior completo 

Censo 
Escolar- 

base 
docentes 

2019 em desvio da média 

2 
Número de 

horas-
aula/dia 

município 

Média da educação 
no EF e EM das 
escolas das redes 

públicas e privadas 

Censo 
Escolar – 

base 
turmas 

2019 em desvio da média 

3 
Experiência 

dos Diretores 
município 

Rede pública 
estadual e 
municipal 

Saeb – 
Quest 

Diretor 
2019 em desvio da média 

4 

Taxa de 
Atendimento 
da Educação 

Infantil 

município 

Matrículas: de 
crianças de 0 a 5 

anos 
População: 

população de 0 a 5 
projetada 

Matrículas: 
Censo 

Escolar/ 
Inep 

População: 
Censo Pop 

/ IBGE 

Matrículas: 
2019 

População: 
2010 - 

atualizado por 
projeção para 

2019 

em desvio da média 

 

 

Escolaridade do Professor e Número de Horas-Aula/Dia  

Dois insumos escolhidos são extraídos diretamente dos dados do Censo Escolar/ Inep, 

conforme apresentado no Quadro 3: a escolaridade média dos professores e a média do 

número de horas-aula/dia. Para elas foi dado apenas o tratamento simples de coletá-las das 

bases do Censo Escolar e calcular os indicadores, sem que, contudo, fosse feita qualquer 

hipótese, suposição ou empregado qualquer método econométrico4. 

 

  

                                                 

 

 

4 Com o intuito de manter a compatibilidade com os anos anteriores, a variável de número de horas-aula/dia 

foi padronizada com os valores máximo e mínimo dessa mesma variável do ano de 2015. 
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Experiência do Diretor 

A variável experiência do diretor teve seus dados extraídos do questionário de contexto da 

Prova Brasil/Saeb. A partir da variável que coleta o tempo de experiência dos diretores, 

foram calculadas duas variáveis: (i) proporção de diretores que completaram ao menos 3 anos 

de experiência na posição e; (ii) proporção de diretores que completaram ao menos 6 anos 

de experiência na posição. Ficam no grupo de referência aqueles que têm menos de 3 anos 

na posição. 

 

Taxa de Atendimento da Educação Infantil 

Para obtenção desta última variável de insumo, a melhor informação de qualidade da 

educação infantil disponível para todos os municípios, foram adotados os seguintes 

procedimentos: o numerador é composto pelo total de alunos com idade entre 0 e 5 anos, 

segundo o Censo Escolar. Como não existe uma frequência anual ou bienal de divulgação de 

população nesta faixa etária por município, utilizou-se a faixa etária de 7 anos matriculada no 

ensino fundamental (idade em que o atendimento está universalizado) como um valor 

aproximado para o tamanho das coortes que têm entre 0 e 5 anos. Esse número foi 

multiplicado por 6 e serve de denominador para o cálculo da taxa de atendimento da 

educação infantil, conforme apresentado no Quadro 3. 

A Equação que representa o cálculo do indicador apresenta-se abaixo: 

𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝐴𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑎 𝐸𝑑. 𝐼𝑛𝑓𝑎𝑛𝑡𝑖𝑙

=
𝑚𝑎𝑡𝑟í𝑐𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑑𝑒 0 𝑎 5 𝑎𝑛𝑜𝑠

(𝑛. 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑟í𝑐𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑢𝑛𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑚 7 𝑎𝑛𝑜𝑠 𝑛𝑜 𝐸𝐹) ∗ 6
 

 

O Índice de Oportunidades da Educação Brasileira - IOEB 

Após aplicar, aos dados citados, a metodologia apresentada na seção acima, a especificação 

que melhor se ajustou aos dados e as variáveis que se mostraram relevantes para compor o 

índice foram os apresentados abaixo. A metodologia detalhada está apresentada no Apêndice 

2. 
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𝐼𝑂𝐸𝐵 =  𝛼𝐼 +  (1 − 𝛼)𝐼    

𝐼 =  𝑎 𝑒𝑠𝑐𝑜𝑙𝑎𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒_𝑝𝑟𝑜𝑓𝑠  + 𝑎 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖ê𝑛𝑐𝑖𝑎_𝑑𝑖𝑟_3𝑜𝑢𝑚𝑎𝑖𝑠 +

 +𝑎 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖ê𝑛𝑐𝑖𝑎_𝑑𝑖𝑟_6𝑜𝑢𝑚𝑎𝑖𝑠 + 𝑎 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠_𝑎𝑢𝑙𝑎 + 𝑎 𝐴𝑡𝑒𝑛𝑑𝐸𝐼  

𝐼 =  𝜆 𝐼𝐷𝐸𝐵_𝐴𝑗 +  𝜆 𝐼𝐷𝐸𝐵_𝐴𝑗 + 𝜆 𝑀𝑎𝑡_𝐿í𝑞15𝑎17_𝐴𝑗  

(baseada na 

Eq 13 do 

Apêndice 2) 
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3. Resultados – Índice Final 

Estimando as equações acima encontram-se os pesos α, a e λ, necessários para calcular o 

IOEB. Os valores obtidos estão apresentados no Quadro 4 e na Equação 3.1, uma variação 

da Equação 3, em que foram substituídos os parâmetros pelos valores encontrados. 

 

Quadro 4. Pesos estimados para cada variável que compõe o IOEB 

  
Pesos 

Estimados 
  5X 3Y 
INSUMOS (α) 33.5% 

proporção de docentes com pelo menos o ensino superior completo (a1) 31.5 
prop. de diretores com pelo menos 3 anos de experiência na escola (a2) 0.5 
prop. de diretores com pelo menos 6 anos de experiência na escola (a3) 4.3 

média de hora aula diária das escolas públicas e privadas das turmas de EF 
e/ou EM (a4) 8.3 

Taxa de atendimento na educação infantil (0 a 6 anos) (a5) 5.1 
  

RESULTADOS   
IDEB Anos Iniciais Ajustado (λ1) 43.5 
IDEB Anos Finais Ajustado (λ2) 10.0 
Taxa Líquida de Matrícula no Ensino Médio (λ3) 13.0 

 

𝐼𝑂𝐸𝐵 =  33.5% 𝐼 +  (1 − 33.5%)𝐼    

Transformando os ponderadores estimados para que somem 100%,  

𝐼 =  63.4% 𝑒𝑠𝑐𝑜𝑙𝑎𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒_𝑝𝑟𝑜𝑓𝑠  +

1% 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖ê𝑛𝑐𝑖𝑎_𝑑𝑖𝑟_3𝑜𝑢𝑚𝑎𝑖𝑠 +

 +8.6% 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖ê𝑛𝑐𝑖𝑎_𝑑𝑖𝑟_6𝑜𝑢𝑚𝑎𝑖𝑠 +  16.7% ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 +

10.3% 𝐴𝑡𝑒𝑛𝑑𝐸𝐼  

𝐼 =  65.4% 𝐼𝐷𝐸𝐵_𝐴𝑗 +  15% 𝐼𝐷𝐸𝐵_𝐴𝑗 +

19.5% 𝑀𝑎𝑡_𝐿í𝑞15𝑎17_𝐴𝑗   

(13.1) 
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Aplicando tais pesos aos dados de 2013, obteve-se o ranking do IOEB 2015, divulgado em 

2015, aplicando aos dados de 2015, obteve-se o IOEB 2017, aplicando os dados de 2017, 

obteve-se o IOEB 2019 e, aplicando os dados de 2019, obteve-se o IOEB 2021 apresentados 

abaixo. Quando um município não dispõe de algum (ou dos dois) IDEB, foi utilizado o 

indicador da edição anterior, quando existia, com o objetivo de oferecer estas informações 

para o maior número possível de brasileiros. Nos Quadros 5, 6 e 7 estão apresentados, 

respectivamente, os municípios de melhores IOEB, o ranking de capitais e o de Estados e 

Distrito Federal. 

Quadro 5. Resultados do IOEB dos Municípios Brasileiros 

# 2021 município UF IOEB 
2021 

IOEB 
2019+ 

IOEB 
2017 

IOEB 
2015 

1 Sobral CE 6.7 6.6 6.2 6.1 
1 Cruz CE 6.7 5.6 5.3 5.2 
3 Milhã CE 6.6 6.2 5.0 4.7 
4 Ararendá CE 6.5 6.0 5.1 4.6 
5 Itatira CE 6.4 5.7 4.6 4.1 
5 Jijoca de Jericoacoara CE 6.4 6.0 5.6 5.4 
5 Pires Ferreira CE 6.4 5.9 5.3 5.1 
8 Teotônio Vilela AL 6.3 5.3 4.9 3.9 
8 Martinópole CE 6.3 5.3 4.7 4.8 
8 Quixeramobim CE 6.3 5.7 4.9 4.7 
11 Coruripe AL 6.2 6.0 5.1 5.0 
11 Catunda CE 6.2 6.2  4.4 
11 Uruoca CE 6.2 5.3 4.9 4.6 
11 Mucambo CE 6.2 5.2 5.3 5.2 
11 Deputado Irapuan Pinheiro CE 6.2 6.0 5.4 4.7 
11 Barroquinha CE 6.2 5.6 4.9 4.9 
11 Ipaporanga CE 6.2 5.7 5.0 4.7 
18 Meruoca CE 6.1 5.7  5.1 
18 Cariré CE 6.1 5.8 5.2 5.2 
18 Forquilha CE 6.1 5.8 5.5 5.1 
18 Fortuna de Minas MG 6.1 5.4 5.2 5.5 
18 Socorro SP 6.1 5.8 5.4 5.3 
18 Taguaí SP 6.1 6.0 5.7 5.5 
18 Bonito PE 6.1 5.7 5.0 4.3 
25 Pedra Branca CE 6.0 5.6  5.4 
25 Oeiras PI 6.0 5.4 4.0 3.6 
25 Marapoama SP 6.0 5.7 5.3 5.3 
25 Fartura SP 6.0 5.8 5.4 5.6 
25 Novo Oriente CE 6.0 5.5 5.7 5.5 
25 Panelas PE 6.0 5.5 4.8 4.5 
25 Granja CE 6.0 5.8 5.0 4.8 
25 Guidoval MG 6.0 5.5 4.9 4.9 
25 Junqueirópolis SP 6.0 5.8 5.6 5.6 
25 Montauri  6.0 6.0   
25 Tanabi SP 6.0 5.8 5.3 5.5 
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# 2021 município UF 
IOEB 
2021 

IOEB 
2019+ 

IOEB 
2017 

IOEB 
2015 

36 Cerquilho SP 5.9 5.8 5.3 5.4 
36 Luiziânia SP 5.9  5.0 5.3 
36 Itatiba SP 5.9 5.6 5.5 5.0 
36 Sebastianópolis do Sul SP 5.9  5.1 5.4 
36 Caibi SC 5.9 5.4 5.3 5.2 
36 Jales SP 5.9 5.9 5.4 5.6 
36 São Pedro da União MG 5.9 5.8 5.5 5.3 
36 Birigui SP 5.9 5.8 5.4 5.6 
36 Boituva SP 5.9 5.5 5.5 5.2 
36 Santa Salete SP 5.9 5.6  4.9 
36 Siqueira Campos PR 5.9 5.5 5.3 5.0 
36 Novo Horizonte SP 5.9 5.8 5.6 5.8 
36 Penápolis SP 5.9 5.4 5.1 5.0 
36 Tabapuã SP 5.9 5.8 5.4 5.2 
36 Apucarana PR 5.9 5.6 5.1 5.1 
36 Morrinhos CE 5.9 5.5 5.1 5.3 
36 Machado MG 5.9 5.9 5.4 5.1 
36 Mossâmedes GO 5.9 5.7  5.1 
36 Itajobi SP 5.9 5.7 5.4 5.4 
36 Atalaia PR 5.9 5.3 5.5 5.2 
36 Santa Cruz do Rio Pardo SP 5.9 5.8 5.4 5.1 
36 Realeza PR 5.9 5.6 5.1 5.4 
36 Floreal SP 5.9 5.7 5.2 5.4 
36 Serra Negra SP 5.9 5.6 5.6 4.8 
36 Japaraíba MG 5.9 5.7 5.3 5.5 
36 São Domingos das Dores MG 5.9 5.8 5.4 5.7 
36 Tietê SP 5.9 5.1 5.1 5.1 
36 Centenário RS 5.9 5.3 5.0 5.9 
36 Joanópolis SP 5.9 5.6 5.2 5.4 
36 Cajobi SP 5.9 5.8 5.3 5.6 
36 Jaguariúna SP 5.9 5.7 5.4 5.3 
36 Santa Teresa ES 5.9 5.2 5.2 5.1 

Nota: + Os valores do IOEB 2019 reportados aqui correspondem aos valores revisados e atualizados deste 
índice. 
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Quadro 6. Resultados do IOEB nas Capitais Estaduais 

#2021 Capitais UF IOEB 2021 IOEB 
2019+ 

IOEB 2017 IOEB 2015 

1 São Paulo SP 5.6 5.4 5.2 4.8 
2 Teresina PI 5.5 5.0 4.6 4.2 
3 Curitiba PR 5.3 5.1 4.9 4.8 
3 Fortaleza CE 5.3 5.1 4.5 4.1 
5 Belo Horizonte MG 5.2 5.2 4.9 4.7 
5 Rio de Janeiro RJ 5.2 5.1 4.9 4.4 
7 Brasília DF 5.1 4.8 4.7 4.6 
7 Goiânia GO 5.1 4.8 4.8 4.7 
7 Palmas TO 5.1 5.2 4.5 4.7 
10 Rio Branco AC 5.0 4.8 4.9 4.6 
10 Manaus AM 5.0 4.7 4.6 4.1 
12 Campo Grande MS 4.9 4.6 4.4 4.5 
12 Florianópolis SC 4.9 4.7 4.5 4.7 
14 Cuiabá MT 4.8 4.6 4.5 4.4 
15 Vitória ES 4.7 4.7 4.4 4.4 
16 Salvador BA 4.6 4.4 3.8 3.6 
16 Recife PE 4.6 4.5 4.1 4.0 
16 Boa Vista RR 4.6 4.3 4.2 4.3 
16 Porto Velho RO 4.6 4.3 4.1 3.9 
20 Porto Alegre RS 4.5 4.2 4.1 4.0 
20 João Pessoa PB 4.5 4.2 4.0 4.0 
22 Maceió AL 4.4 4.3 3.7 3.6 
22 Belém PA 4.4 4.0 3.8 3.5 
24 Natal RN 4.3 4.2 3.7 3.7 
24 Aracaju SE 4.3 4.1 4.1 3.8 
24 São Luís MA 4.3 4.0 4.1 3.9 
27 Macapá AP 4.0 3.8 4.0 3.6 

Nota: + Os valores do IOEB 2019 reportados aqui correspondem aos valores revisados e atualizados deste 
índice. 
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Quadro 7. Resultados do IOEB do Brasil e dos Estados e Distrito Federal 

#2021 
Estados/ Distrito 
Federal / Brasil 

IOEB 
2021 

IOEB 
2019+ IOEB 2017 IOEB 2015 

- BRASIL 5.02 4.85 4.65 4.54 
1 São Paulo 5.7 5.5 5.3 5.1 
2 Ceará 5.5 5.2 4.9 4.6 
2 Minas Gerais 5.5 5.3 5.1 5.0 
4 Santa Catarina 5.4 5.2 5.0 5.0 
4 Distrito Federal 5.4 5.1 5.0 4.6 
4 Paraná 5.4 5.3 5.0 4.9 
7 Goiás 5.1 4.8 4.8 4.6 
7 Espírito Santo 5.1 5.0 4.7 4.6 
9 R. G. do Sul 5.0 4.8 4.6 4.5 
9 Mato Grosso 5.0 4.9 4.7 4.5 
11 Rio de Janeiro 4.9 4.8 4.6 4.1 
11 Rondônia 4.9 4.8 4.5 4.4 
13 M. G. do Sul 4.8 4.7 4.6 4.3 
13 Pernambuco 4.8 4.5 4.4 4.0 
13 Piauí 4.8 4.6 4.2 3.9 
16 Alagoas 4.7 4.5 4.2 3.7 
16 Paraíba 4.7 4.5 4.3 4.1 
18 Acre 4.6 4.5 4.6 4.2 
18 Tocantins 4.6 4.6 4.3 4.3 
20 Amazonas 4.5 4.4 4.3 4.0 
20 R. G. do Norte 4.5 4.3 4.1 3.9 
20 Sergipe 4.5 4.3 4.2 3.8 
23 Bahia 4.4 4.2 3.9 3.6 
23 Roraima 4.4 4.1 4.1 3.9 
25 Pará 4.2 3.9 3.8 3.5 
26 Maranhão 4.1 4.0 3.8 3.6 
27 Amapá 4.1 3.8 4.0 3.7 

Nota: + Os valores do IOEB 2019 reportados aqui correspondem aos valores revisados e atualizados deste 
índice. 
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4. Considerações Finais 

O IOEB é um índice único para cada localidade (município ou estado) que representa 

a qualidade das oportunidades educacionais ali existentes. Nos indicadores de taxa de 

atendimento da educação infantil e taxa de matrícula líquida do ensino médio, estão 

contempladas todas as crianças que estão na escola e aquelas em idade de frequentar a escola 

(de 0 a 17 anos). Além disso, os indicadores de insumos incluem todas as redes de ensino 

existentes no local. 

Os pesos estimados nesta fase deverão ser os mesmos utilizados para atualização do 

IOEB em suas futuras edições, atualizando apenas os dados do Censo Escolar, da Prova 

Brasil/Saeb e do IDEB, conforme apresentado abaixo. 

VARIÁVEIS sub índices PESOS ESTIMADOS 
Escolaridade dos Professores (% com Superior) 

insumos 33.5 
Jornada Escolar (horas/aula/dia) 
Experiência Diretores (anos de experiência) 
Atendimento da Ed. Infantil 
IDEB Anos Iniciais Ajustado 

resultados 
43.5 

IDEB Anos Finais Ajustado 10 
Taxa Líquida de Matrícula no Ensino Médio 13 

 

As principais contribuições do IOEB estão sistematizadas abaixo: 

 O IOEB identifica quanto cada munícipio, estado ou o Distrito Federal contribui 

para o sucesso educacional dos indivíduos que lá vivem; 

  É um índice único para cada local (município, estado ou Distrito Federal), 

considerando: 

 toda a educação básica – da educação infantil ao ensino médio; 

 todas as redes existentes no local - rede estadual, municipal e privada (sempre 

que disponível); 

 todos os moradores locais em idade escolar;  

 Aperfeiçoa o controle social (accountability) da educação básica; 

 Incentiva os gestores a trabalharem em conjunto, pela melhoria da qualidade 

educacional do município, para que seja deixado um legado para o Brasil. 
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5. Apêndice 1 - Experiência Internacional 

 

A prática de avaliar escolas através do desempenho de seus estudantes em exames 

padronizados tem se tornado cada vez mais frequente em todo o mundo. Cada um dos quarenta e 

oito estados americanos, Distrito Federal dos Estados Unidos e o Havaí têm seus próprios programas 

de accountability da educação. Alguns têm como principal informação um índice baseado em um 

indicador de resultado, outros possuem um índice híbrido, baseado em insumos e resultados. Um 

bom exemplo de sistema de accountability baseado em um índice híbrido é o da cidade de Nova York 

que divulga o índice de qualidade juntamente com sua evolução ao longo do tempo, resultados de 

testes, metas, entre outros.5  

Também tem sido usual atrelar recompensas, sanções e assistência a tais resultados. Dada a 

importância de transmitir aos professores e pais o motivo das escolas serem recompensadas ou 

penalizadas, indicadores simples de desempenho seriam desejáveis. Talvez por esse motivo, a 

pontuação média dos estudantes da escola é ainda uma das medidas de desempenho mais utilizadas 

pelos programas de school accountability.6 No entanto, medidas simples podem ter propriedades 

indesejadas. 

De modo geral, os programas de school accountability são desenhados com o objetivo de 

fornecer incentivos para que as escolas atuem para elevar o desempenho de seus alunos nos aspectos 

considerados pelos programas. Portanto, a estrutura de incentivos subjacente aos programas de school 

accountability depende das medidas de desempenho adotadas. Nesse ponto, duas preocupações têm 

sido ressaltadas. A primeira diz respeito à seleção dos aspectos que deveriam ser considerados pelas 

medidas de desempenho e a segunda refere-se à acurácia dessas medidas em relação aos aspectos que 

elas se propõem a medir. 

Em relação a o quê medir, a preocupação decorre do fato que as escolas, ao concentrar 

esforços nos aspectos cobrados pelos programas, podem ser levadas a negligenciar outros aspectos 

                                                 

 

 

5 Mais informações sobre cada programa pode ser encontrado em Hanushek and Raymond, “Improving 

Educational Quality: How Best to Evaluate Our Schools?” de 2002. 

6 Para um survey recente sobre a literatura de school accountability, ver Figlio e Loeb, “School Accountability”, de 2011. 



 

Metas Sociais  
www.metassociais.com.br 
metas@metassociais.com 
F: (11) 2613.4662 

Nota Técnica – IOEB 2021 
  Pág. 26 

 

igualmente importantes. Por exemplo, alguns críticos dos programas de school accountability têm 

argumentado que as medidas geralmente incluídas em tais programas consideram apenas uma 

pequena parcela dos conhecimentos, habilidades e valores que seriam desejáveis que os estudantes 

adquirissem nas escolas. Assim, as escolas seriam induzidas a realizar um indesejado “estreitamento 

do currículo”.7 

Por outro lado, a inclusão de um amplo conjunto de medidas educacionais pode ser custosa, 

tanto em termos de recursos financeiros quanto em tempo dos estudantes dedicado à realização de 

testes. Além disso, ela pode levar as escolas a desviar o foco das atividades mais diretamente 

relacionadas à aquisição das habilidades e dos conhecimentos mais fundamentais. Isso mostra que a 

questão sobre quais aspectos educacionais os programas de school accountability deveriam considerar 

em seu desenho é extremamente importante, mas ela está além dos objetivos desta proposta.  

A principal preocupação presente aqui recai sobre a questão da acurácia das medidas 

adotadas pelos programas de school accountability. O objetivo é propor um índice de qualidade que seja 

menos influenciado por erros de medida (sistemáticos ou aleatórios) e no qual o conceito de qualidade 

reflita a capacidade de o município propiciar aos seus estudantes um melhor aprendizado em algumas 

disciplinas chaves. 

Um índice de accountability baseado no aprendizado dos estudantes que minimize a influência 

de aspectos não diretamente relacionados ao trabalho da escola traria mais credibilidade ao programa, 

reforçaria o sistema de incentivos na direção almejada e reduziria as resistências frequentemente 

apresentadas por professores e diretores de escolas.8 A unidade de accountability considerada é o 

município, antes que professores individuais. 

Tem sido amplamente reconhecido que as medidas utilizadas pelos programas de school 

accountability estão sujeitas a uma série de imperfeições. Por exemplo, se um teste de matemática é 

proposto para avaliar a capacidade das escolas em proporcionar aos seus estudantes um bom 

                                                 

 

 

7 Ver, por exemplo, von Zastrow e Janc, “Academic atrophy: The condition of the liberal arts in America’s public schools”, 

de 2004 e Baker et al., “Problems with the Use of Student Test Scores to Evaluate Teachers” de 2010. 

8 A principal alegação de professores e diretores acerca dos motivos de sua oposição aos programas de school 

accountability diz respeito à injustiça. Eles argumentam que as medidas consideradas nos programas são 

demasiadamente influenciadas por aspectos que estão fora do seu controle.    
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aprendizado na disciplina, ele é imperfeito porque seus resultados incorporam, além do esforço da 

escola, influências advindas da família, dos amigos e das habilidades inatas dos estudantes, bem como 

do erro aleatório de medida.  

Tentar identificar nos resultados obtidos pelos estudantes nos exames padronizados a parcela 

que advém do trabalho da escola (ou do professor) tem sido a base para os Modelos de Valor 

Adicionado (Value-Added Models – VAMs). No entanto, a validade das medidas produzidas por tais 

modelos é algo que se encontra sob disputa. A literatura de VAMs apresenta uma diversidade de 

modelos que, de modo geral, necessitam admitir questionáveis hipóteses não testáveis. Alguns desses 

modelos exigem uma quantidade de dados (e.g. testar todos os alunos, todos os anos e nas mesmas 

disciplinas) que não são disponíveis na maioria dos sistemas de avaliação existentes.9 

A influência da escola no desempenho de seus alunos nos testes padronizados não é uma 

variável diretamente observável e toda medida utilizada está sujeita a erros, sejam eles sistemáticos ou 

aleatórios. Deste modo, seria mais apropriado considerar que qualquer medida de qualidade da escola, 

entendida como a contribuição da escola para que seus alunos adquiram as habilidades e 

conhecimentos exigidos pelos testes, divirja da “verdadeira” qualidade por um fator de escala mais 

um termo erro. O objetivo, então, seria obter uma medida de qualidade, em que a variância do erro, 

medida como proporção da variância da qualidade, seja a menor possível.10 

Uma forma de lidar com esse problema seria obter mais de uma medida da qualidade da 

escola e, então, extrair a média delas. O sistema de pesos dessa média deve ser apropriadamente 

calculado de forma a minimizar a variância do erro. Por exemplo, para estimar o desempenho da 

escola em determinado ano, série e disciplina, Kane e Staiger (2001) propõem um método que leva 

em consideração informações de outros anos, séries e disciplinas. O objetivo é minimizar o impacto 

de flutuações transitórias nas medidas de desempenho utilizadas (pontuação média e média dos 

ganhos na pontuação entre duas séries consecutivas).  

As diversas medidas de Valor Adicionado são consideradas variáveis “indicadoras” de 

qualidade e as variáveis de insumos e processos consideradas como causas dessa qualidade. Em 

                                                 

 

 

9 Para uma revisão e discussão dos VAMs ver, por exemplo, McCaffrey et al., “Evaluating Value-Added Models 

for Teacher Accountability” de 2003 e “Models for Value-Added Modeling of Teacher Effects”de 2004.  

10 Se o objetivo é apenas ordenar as escolas, o fator de escala não possui relevância para a análise.  
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termos práticos, este projeto não diverge do procedimento utilizado por vários programas de school 

accountability, ao utilizar um índice que é uma média de diversas medidas de resultados, insumos e 

processos. A diferença é que o sistema de pesos não é arbitrário. 
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6. Apêndice 2 - Definição do Problema e Metodologia 

 

Suponha que os resultados educacionais esperados para um indivíduo que nasceu no 

município m possam ser representados pelo indicador 𝑌 , sob a hipótese de que o indivíduo 

permaneça no município durante toda sua trajetória escolar. Por outro lado, o indicador de 

resultados educacionais esperados seria 𝑌 , caso o indivíduo e sua família mudasse, logo após 

o nascimento, para o município k (ou tivesse nascido no município k ao invés do município 

m) e lá permanecesse durante toda sua trajetória educacional. Caso os resultados fossem mais 

favoráveis na primeira situação (𝑌 >  𝑌 ), dizemos que as oportunidades educacionais, 

para esse indivíduo, são melhores no município m do que no município k. 

Na prática, não temos interesse em avaliar as oportunidades educacionais de um 

particular indivíduo nascido no município m e nem comparar cada par de municípios 

separadamente. Então, podemos pensar que 𝑌  represente os resultados educacionais 

esperados para uma geração de crianças do município m (os resultados educacionais para 

uma criança representativa do município m) e k (o município de comparação) seja um 

município fictício que apresente as oportunidades educacionais médias do país. Desse modo, 

podemos construir um indicador de oportunidades educacionais (𝐼 ) para cada um dos 

municípios do país. Definindo 𝑌  como os resultados educacionais esperados das crianças 

do município m, caso elas tivessem sua trajetória educacional no município k, o indicador de 

oportunidades educacionais seria dado por: 𝐼 =  𝑌 −  𝑌 . 

Na realidade dispomos de diversos indicadores de resultados educacionais e 

precisamos de uma forma de agregá-los. Abaixo apresentamos o problema mais 

formalmente. 

Seja 𝑌  o resultado educacional j obtido pelo indivíduo i, então podemos definir que: 

 

𝑌 =  𝛼 +  𝑄 +  𝐗′𝐢𝛃𝐣 +  𝜔   (1) 
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Em (1) 𝐗𝐢 é um vetor de características individuais e familiares observáveis que 

afetam os resultados educacionais obtidos pelo indivíduo i. Esse vetor pode incluir tanto 

características individuais relacionadas ao potencial de aprendizado (e.g. inteligência) quanto 

variáveis de contexto que afetam as oportunidades educacionais (e.g. educação dos pais). O 

termo 𝑄  representa as oportunidades educacionais, relacionadas ao resultado j, oferecidas 

ao indivíduo i e não diretamente associadas à sua condição familiar. São oportunidades mais 

relacionadas à comunidade e ao poder público. Por fim, o termo 𝜔  é um distúrbio aleatório 

individual, onde 𝐸 𝜔  𝑋 = 0 e 𝑉𝑎𝑟 𝜔 = 𝜎 .11 

Podemos definir 𝑄 = 𝐸 𝑄 𝑖 ∈ 𝑚 , onde m é um indexador de município, de 

modo que 𝑄 =  𝑄 + 𝑣 . Assim, a equação (1) pode ser reescrita como: 

 

𝑌 =  𝛼 + 𝑄 +  𝐗′𝐢𝛃𝐣 +  𝑢  

𝑢 =  𝜔 +  𝑣  
 (2) 

 

A equação (2) afirma que o resultado educacional j obtido pelo indivíduo i depende 

de suas características individuais e familiares (𝐗𝐢) e das oportunidades educacionais 

oferecidas pelo município de residência (𝑄 ), além da constante e do erro aleatório. Em (2) 

considera-se que os resultados educacionais são observados para cada um dos indivíduos. 

Entretanto, alguns importantes indicadores educacionais, como o IDEB, só podem ser 

observados por escolas, redes de ensino, municípios e estados. Assim, a equação (2) teria que 

ser definida para esses níveis de agregação. Por exemplo, considerando o nível de municípios 

                                                 

 

 

11 Deste modo, o vetor 𝛃 pode ser pensado como aquele que seria obtido em uma regressão de 𝑌 −  𝑄  

sobre 𝐗𝐢, caso 𝑄  fosse observado. Assim, o impacto de variáveis não observadas, mas correlacionadas com 

𝐗𝐢, sobre 𝑌  seria capturado em 𝛃. 
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a equação seria reescrita como (2’), onde 𝐗𝐦 é a média de 𝐗′𝐢 por município. Vamos 

denominar 𝑄  como o indicador de oportunidades educacionais oferecidas pelo município 

m. 

𝑌 =  𝛼 +  𝑄 + 𝐗′𝐦𝛃𝐣 +  𝑢   (2’) 

 

Vale destacar que, conforme especificado em (2), podemos definir um indicador de 

oportunidades educacionais para cada resultado j.  Isso permite que a qualidade dos serviços 

educacionais oferecidos pelo município possa variar entre diferentes etapas do ensino, 

disciplinas, habilidades, competências etc. Ou seja, é possível que determinado município 

ofereça excelentes oportunidades para que as crianças se alfabetizem na idade correta, mas 

não apresente posição destacada no ensino de ciências na segunda fase do ensino 

fundamental e no ensino médio, por exemplo. 

Com o objetivo de obtermos uma medida unidimensional de oportunidades 

educacionais, vamos definir que: 

 

𝑄 =  𝜑 +  𝛾 𝑄 +  𝜏   (3) 

 

Em (3) admite-se que 𝐸 𝜏 𝑄 = 0 e 𝑉𝑎𝑟 𝜏 = 𝜎 . Então, as oportunidades 

educacionais relacionadas à dimensão j (e.g. qualidade do ensino de matemática na primeira 

etapa do ensino fundamental) diverge do indicador geral de oportunidades educacionais por 

um fator de escala 𝛾  e por um termo erro 𝜑 +  𝜏 .  

O objetivo do projeto foi obter uma estimativa para 𝑄 . Ou seja, estamos 

interessados em construir um indicador de unidimensional de oportunidades educacionais 

que possa ser aferido para cada um dos municípios brasileiros.  
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Metodologia 

Com base em (2’) podemos obter uma estimativa para 𝑄 , a qual seria dada por (4). 

 

𝑄 =  𝑌  −  𝐗′𝐦𝛃𝐣  =  𝛼 +  𝑄 +  𝐗′𝐦 𝛃𝐣 −  𝛃𝐣 +  𝑢   (4) 

  

Em (4), 𝛃𝐣 é um estimador de 𝛃𝐣. Assim, a medida de oportunidade educacionais 

obtida diverge da verdadeira medida de oportunidades educacionais 𝑄  por um termo 

constante 𝛼  e por um termo erro 𝐗′𝐦 𝛃𝐣 −  𝛃𝐣 +  𝑢 . Se estivermos interessados 

apenas em ordenar os municípios, o termo constante não possui relevância e a atenção deve 

ser dada ao termo erro. 

O termo 𝐗′𝐦 𝛃𝐣 −  𝛃𝐣  é o erro relacionado às variáveis individuais e familiares 

observáveis, o qual não é eliminado em virtude do erro de estimação de 𝛃𝐣. Quanto mais 

precisa for a estimação de 𝛃𝐣 menor será a importância desse erro. Já o termo 𝑢  inclui 

tanto elementos puramente aleatórios (p.ex. erros de medida em 𝑌  e flutuação amostral) 

quanto elementos mais sistemáticos, baseados nas características individuais e familiares não 

incluídas em 𝐗𝐦. 

Pode não ser razoável admitir que os termos 𝐗′𝐦 𝛃𝐣 −  𝛃𝐣  e 𝑢  sejam não 

correlacionados com 𝑄 . Assim, podemos definir que: 

 

𝐗′𝐦 𝛃𝐣 −  𝛃𝐣  =  δ +  π 𝑄  +  𝜀   (5) 

𝑢 =  𝜃 +  𝜙 𝑄  +  𝜁  (6) 

 

 Em (5) e (6) temos que 𝐸 𝜀  𝑄 = 𝐸 𝜁  𝑄 = 0. Assim, π  e 𝜙  são 

parâmetros que seriam obtidos por regressões de 𝐗′𝐦 𝛃𝐣 −  𝛃𝐣  e 𝑢 , respectivamente, 

sobre 𝑄 , caso 𝑄  fosse observada. Substituindo (5) e (6) em (4), obtemos (7). 
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𝑄 =  𝑐 +  𝑘 𝑄 +  𝜂  

𝑐 = 𝛼 +  𝛿 +  𝜃  

𝑘 = 1 +  𝜋 +  𝜙  

𝜂 =  𝜀 +  𝜁  

 (7) 

 

 Então, nossa medida de qualidade 𝑄  diverge da verdadeira medida de qualidade 

𝑄  por um termo constante 𝑐 , por um fator de escala 𝑘  e por um erro aleatório 

𝜂 , onde 𝐸 𝜂  𝑄 = 0. Note que como existem mais de uma forma de se obter 𝛃𝐣 

(e.g. tratar a qualidade educacional do município como um efeito fixo ou como um efeito 

aleatório), existem mais de uma forma de se obter (7). 

 Com base em (3), verificamos que 𝑄  é também um indicador das oportunidades 

educacionais gerais oferecidas pelo município m (𝑄 ). Desse modo, teríamos h indicadores 

de 𝑄 , onde h varia com o tipo de resultado educacional considerado (j) e com o estimador 

utilizado para se obter 𝛃𝐣. Definindo 𝑍  como o h-ésimo indicador de 𝑄  e substituindo 

(3) em (7), obtemos (8). 

 

𝑧 =  𝑏 𝑞 +  𝑟  

𝑏 = 𝑘 𝛾  

𝑟 =  𝜂 +  𝑘 𝜏  

 (8) 

 

 Em (8), a letra minúscula das variáveis significa que elas estão expressas como desvio 

da média, de forma que nenhuma constante se faz necessária. Se nosso objetivo for apenas 

ordenar os municípios com base na qualidade geral do ensino, não faz diferença se o 

indicador obtido seja uma estimativa de 𝑄  ou de 𝑞 . Assim, cada indicador de 

oportunidades educacionais (𝑧 ) pode ser entendido como uma medida que desvia da 

verdadeira medida de oportunidades educacionais município (𝑞 ) por um fator de escala 

(𝑏 ) e por um erro de medida (𝑟 ), sendo que  𝐸[𝑟 |𝑞 ] = 0. 
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 Admitindo a disposição de n indicadores de oportunidades educacionais para cada 

um dos municípios brasileiros (h = 1, 2, ..., n), seria possível encontrar um indicador médio  

(𝑧̅ ), formado pela combinação linear dos 𝑧 , de modo a minimizar o erro de medida. 

Para isso seria necessário conhecermos tanto os fatores de escala (𝑏 ) quanto a matriz de 

variância-covariância dos erros de medida (𝑟 ), a qual será denotada por 𝛀. O 

procedimento a ser adotado consiste em estimar, para cada município m, uma regressão em 

GLS de 𝑧  em 𝑏 , sendo 𝑞  o parâmetro a ser obtido. Ou seja, nossa medida de 

oportunidades educacionais é dada por (9). 

𝑧̅ =  (𝐛′𝛀 𝟏𝐛)𝐛′𝛀 𝟏𝐳  (9) 

 Na prática, nem 𝐛, nem 𝛀 são conhecidos, de modo que eles são substituídos por 

suas estimativas: 𝐛 e 𝛀. Portanto, a efetivação do indicador de oportunidades educacionais 

aqui apresentado depende de obtermos estimativas 𝐛 e 𝛀. Para tanto, propomos a utilização 

de um modelo MIMIC (múltiplos indicadores e múltiplas causas).  

 O modelo MIMIC foi originalmente desenvolvido por Jöreskog e Goldberg (1975).12 

Ele é apropriado para a estimação de uma variável latente (não observável) quando tal 

variável dispõe de: a) diversas medidas imperfeitas (variáveis indicadoras) que divergem dela 

apenas por um fator de escala e por um erro aleatório (não correlacionado) e b) diversas 

variáveis observáveis que podem ser consideradas como suas causas e sejam independentes 

do erro de medida das variáveis indicadoras. Essa segunda restrição impõe que o impacto 

das variáveis causas sobre as variáveis indicadoras se dê única e exclusivamente por meio da 

variável latente a ser estimada.  

 Conforme apresentado em (8), vimos que nossos indicadores de oportunidades 

educacionais (𝑧 ) atendem o item (a) acima. Eles divergem da verdadeira medida de 

                                                 

 

 

12 Jöreskog, K. G. e Goldberger A. S. (1975) “Estimation of a Model with Multiple Indicators and Multiple 

Causes of a Single Latent Variable.” Journal of the American Statistical Association 70, no 351, 631-639. 
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oportunidades educacionais do município (𝑞 ) apenas por um fator de escala (𝑏 ) e por 

um erro de medida não correlacionado com a qualidade (𝑟 ). Então, a adequação da 

metodologia proposta depende do quão razoável é a restrição dada pelo item (b).  

 A especificação do modelo é como segue. A variável latente determina linearmente, 

sujeita ao distúrbio aleatório 𝑟 , um conjunto de indicadores endógenos observáveis, 

conforme especificado por (8). Por outro lado, a variável latente 𝑞  é linearmente 

determinada, sujeita ao distúrbio aleatório 𝑒 , por um conjunto de causas exógenas 

observáveis w, conforme (10). 

𝑞 =  𝑎 𝑤  +  𝑎 𝑤 + … ..  + 𝑎 𝑤 +  𝑒   (10) 

 Em (10) admite-se que 𝐸[𝑒 |𝑤 ] = 0, 𝑉𝑎𝑟[𝑒 ] = 𝜎  e 𝐶𝑜𝑣[𝑒 , 𝑟 ] = 0. 

Então, as variáveis incluídas no vetor w são assumidas para serem correlacionadas com o 

indicador de oportunidades educacionais (𝑞 ), mas não com os erros da equação (8). Em 

linguagem de variáveis instrumentais, as variáveis em w são instrumentos de 𝑞 . Em nosso 

caso específico, o vetor w inclui variáveis de insumos e processos educacionais ligados ao 

município. Portanto, é preciso ter isso em mente no momento de proceder a escolha de tais 

variáveis. 

 Substituindo (10) em (8) obtemos a forma reduzida do modelo: 

𝑧 =  𝑏 𝑎 𝑤  + ⋯ + 𝑏 𝑎 𝑤 +  𝑔    (ℎ = 1,2, … , 𝑛) 

𝑔 =  𝑏 𝑒 +  𝑟  
 (11) 

É possível observar em (11) que os parâmetros da forma reduzida permanecem 

inalterados quando b é multiplicado por um escalar e a e σ são divididos por esse mesmo 

escalar. Tal indeterminação exige um procedimento de normalização. Dentre as várias 

possibilidades, uma bastante utilizada, a qual será adotada no presente projeto, é fixar 𝑏 =

1. A estimação do modelo MIMIC é, tipicamente, por máxima-verossimilhança, com as 

hipóteses adicionais de que os termos erros (em e r) possuem uma distribuição conjunta 

normal e que 𝛀 = 𝑑𝑖𝑎𝑔(𝜃 , … . , 𝜃 ), com os θ’s sendo as variâncias dos r’s. Ou seja, os 

distúrbios em (8) são assumidos para não se relacionarem entre si.  

No nosso caso, a hipótese que os erros de medida das variáveis indicadoras sejam 

não correlacionados pode ser questionada. Caso as variáveis indicadoras derivem de 
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diferentes testes (e.g. matemática e português) realizados no mesmo dia, então, qualquer fator 

externo que, para determinada escola ou município, afete a medida de desempenho em um 

teste é provável, também, afetar o resultado dos demais. Por outro lado, os erros de medida 

das variáveis indicadoras obtidas derivadas do mesmo exame, mas por modelos diferentes 

(efeito fixo ou aleatório) são, necessariamente, correlacionados. No presente projeto, a 

hipótese que 𝛀 = 𝑑𝑖𝑎𝑔(𝜃 , … . , 𝜃 ) não foi adotada. 

Seguindo Fernandes et al. (2014), o sistema de equações (11) foi estimado por GMM 

(Generalized Method of Moments), onde dispomos de nXs condições de momentos dadas por 

(12). 13 

𝐸[𝑔 𝑤 ] = 0 (ℎ = 1,2, … , 𝑛;  𝑡 = 1,2, . . , 𝑠))  (12) 

 A estimação de (12) por GMM não impõe qualquer restrição sobre 𝐸[𝑒 𝐫] e 𝛀 na 

estimação dos parâmetros b e a. Fernandes et al. (2014) destacam que a hipótese  𝐸[𝑒 𝐫] =

0 é suficiente para obtermos um indicador da qualidade educacional que seja formado pela 

combinação linear de diversos indicadores de resultados (𝑧 ). Entretanto, a estimação de 

(11) produz também um indicador de oportunidades educacionais formado apenas por 

variáveis de insumos e processos educacionais, o qual é dado pelo valor predito da primeira 

variável indicadora: 𝐸[𝑞 |𝑤 ] = 𝐸[𝑧 |𝑤 ] =  𝑎 𝑤  + ⋯ +  𝑎 𝑤 . Assim, uma 

alternativa seria combinar esses indicadores (o de resultados e o de insumos e processos) e 

obter um único indicador de oportunidades educacionais do município. Um indicador que 

combinasse tanto indicadores de resultados quanto variáveis de insumos e processos 

educacionais. 

 Uma saída seria considerar 𝐸[𝑞 |𝑤 ] como mais um indicador de qualidade e incluí-

lo em (9). No entanto, Fernandes et al. (2012) mostram que para fazermos isso alguma 

restrição necessita ser imposta à 𝛀 para que a mesma possa ser identificada. Por exemplo, 

seria suficiente considerar que a covariância entre os erros de medida de duas variáveis 

                                                 

 

 
13 Fernandes et al. (2014) Em Busca de uma Medida da Qualidade da Escola, mimeo.  
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indicadora seja nula. Note que isso é muito menos restritivo do que considerar que todas as 

covariâncias dos erros de medida sejam zero, o que implica em 𝛀 = 𝑑𝑖𝑎𝑔(𝜃 , … . , 𝜃 ). 

Além disso, é necessária empregar uma restrição para a identificação dos 

componentes de 𝛀. Considere )3,2,1( jY jm  os indicadores da qualidade de oportunidade 

educacional do município m já definidos anteriormente. A estratégia de identificação de 𝛀 

adotada foi a de considerar o maior valor de  meVar , compatível com variâncias não 

negativas, além de garantir que as covariâncias entre os erros de medida dos indicadores 

)3,2,1( jY jm  sejam não negativas. Portanto, se tais condições podem ser consideradas 

razoáveis do ponto de vista estatístico, a estratégia de identificação adotada é conservadora 

em relação à inclusão de variáveis de insumos e processos na medida da qualidade de 

oportunidade educacional do município. Dado a resistência de muitos analistas em 

considerar medidas de insumos e processos na avaliação da qualidade educacional oferecida 

aos jovens, tal estratégia pode ser mais aconselhada. 

 Então, o indicador de oportunidades educacionais dos municípios brasileiros (I) é 

formado pela combinação de dois outros indicadores sintéticos: um de insumos e processos 

(IP) e outro de resultados educacionais (IR). 

𝐼 =  𝛼𝐼 +  (1 − 𝛼)𝐼   

𝐼 =  𝑎 𝑤  + ⋯ +  𝑎 𝑤  

𝐼 =  𝜆 𝑧 + … + 𝜆 𝑧  

 (13) 

 

 Em (13) os valores de α, a’s e λ’s são endogenamente determinados pelos 

procedimentos aqui apresentados. Uma vez estimados, esses parâmetros são considerados 

fixos. Assim, a evolução da qualidade educacional dos municípios depende apenas das 

mudanças observadas em w’s e z’s.  
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7. Apêndice 3 - Correção da Taxa Líquida de Matrícula dos 

municípios 

Em dois tipos de casos foi necessário aplicar uma correção ao indicador Taxa Líquida de 

Matrícula: (i) quando a taxa de 2019 for menor que a de 2010, já que não é razoável supor 

essa queda e é mais provável que tenha acontecido uma superestimação da população na 

idade adequada (devido a migração líquida negativa ou taxa de mortalidade); (ii) quando a 

taxa ultrapassa os 95% já que não é um resultado realista para o país e é provável que tenha 

havido também um erro de projeção da população na idade de 15 a 17 (o movimento 

contrário ao anterior, ou seja, migração líquida positiva). 

O tratamento dados aos dois casos foi o mesmo. Foi estimada uma taxa líquida de matrícula 

de 15 a 17 anos a partir da equação abaixo: 

𝑃 =  
1

1 + 𝑒
  (A1) 

Em que P é a probabilidade de estar matriculado no ensino médio tendo entre 15 e 17 anos 

de idade, no município (ou estado) i ou a taxa líquida de matrícula em i, que é determinada 

pela função z. 

A partir de A1, temos que A2: 

𝑙𝑛
𝑃

1 − 𝑃
= 𝑧  

 

(A2) 

Estimamos então, zi a partir da Equação A3 

𝑧 =  𝛼 + 𝛽 𝑎𝑙𝑢7𝑎𝑛𝑜𝑠𝐸𝐹 + 𝛽 𝐼𝐷𝐸𝐵19 + 𝛽 𝐷_19 + 𝑈𝐹𝒊𝛽  

 

(A3) 

Em que: 

alu7anosEF: é o número de alunos com 7 anos de idade que, por ser uma idade em que o 

atendimento escolar está universalizado, é uma boa aproximação para o tamanho das coortes 

no município. 

IDEB19: traz informação sobre a qualidade no ensino fundamental nos municípios 



 

Metas Sociais  
www.metassociais.com.br 
metas@metassociais.com 
F: (11) 2613.4662 

Nota Técnica – IOEB 2021 
  Pág. 39 

 

D: é o inverso da taxa média de aprovação no ensino fundamental, que indica se as crianças 

estão concluindo a etapa de ensino no tempo adequado (D=1) ou quanto mais tempo 

demoram em média (p.ex. D=1,2 significa que, em média, as crianças demora 20% mais 

tempo do que o desejável para concluir a etapa de ensino. 

UF: é um vetor de variáveis dicotômicas que indicam a qual unidade da federação pertence 

o municípios. 

α e βs: são os parâmetros do modelo a ser estimada; 

Assim,  

𝑃 = 𝛼 + 𝛽 𝑎𝑙𝑢7𝑎𝑛𝑜𝑠𝐸𝐹 + 𝛽 𝐼𝐷𝐸𝐵19 + 𝛽 𝑃_19𝑈𝐹𝛽  (A4) 
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8. Apêndice 4 - Procedimento de Shrinkage  

 

Uma forma de mitigar o problema de variação amostral entre os pequenos 

municípios seria “corrigir” o IDEB ajustado pelo número de escolas do município. Admita 

que para determinado município tenhamos duas estimativas para o IDEB ajustado, dadas 

por (A5) e (A6). 

iii MA ˆ  (A5) 

iiMA   (A6) 

 

 A primeira estimativa é obtida pelo procedimento de estimação descrito 

anteriormente e a segunda é dada por 


G

i
iAG 1

ˆ1
, onde G é o número municípios 

considerados. O termo iM  reflete um fator específico do município, que inclui a qualidade 

média dos serviços educacionais oferecidos pelo município e outros fatores sistemáticos que 

afetam o IDEB ajustado, enquanto i  e i  são distúrbios aleatórios, decorrentes de erros 

de medidas e de flutuação amostral. Admitindo que     0 ii EE   e   0, iiCov  , o 

melhor preditor de iM  é dado por (A7):  

 AcAcA ii  1ˆ~
 

 
   ii

i

VarVar

Var
c





  

(A7) 

 Em (A7), iA
~

 é um shrinkage estimator. Assim, quanto maior a variância do erro de 

estimativa do município i em relação à variância do efeito específico entre todos os 

municípios, menor o peso dado ao IDEB ajustado do município e maior o peso dado para a 

média do IDEB ajustado do país. Essa relação depende do número de escolas consideradas 

no município i, de forma que municípios com muitas escolas tendem a ter um peso maior 

para iÂ . Para implementar tal procedimento, necessitamos obter estimativas de  iVar   e 
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 iVar  , sendo que tais valores mudam a depender do método de estimação adotado para 

se obter o IDEB ajustado: efeito within e efeito between. 

 O modelo de efeito within foi utilizado, por exemplo, para obtermos o IDEB 

ajustado, então temos que: 

kiiki wMIDEB  bX'
ki  (A8) 

 Em (A8), k indexa escola. O fator específico, iM , pode divergir do fator de 

qualidade, iA , por um fator de escala e desvios sistemáticos que afetam todas as escolas do 

município como, por exemplo, medidas adotadas pelo município para aumentar o 

desempenho dos alunos nos exames e que não são diretamente ligadas ao aprendizado (e.g. 

seleção e motivação de alunos). Em uma a regressão com dados em cross section não é possível 

separar esses elementos. A estimativa de b em um modelo de efeito fixo é obtida por uma 

regressão em OLS de (A9). 

  kiiki wIDEBIDEB  bXX '
iki  

ikiki www   

(A9) 

 

 Para obtermos o shrinkage estimator, podemos considerar o estimador da 

  2
 kiVar  como: 

HGN

w
G

i

n

k
ki

w

i




 1 1

2

22

ˆ

ˆˆ



   





G

ii
inN  

(A10) 

 

 Em (A10), H é o número de regressores e N é o número de escolas. Definindo 

       









i
kiii n
EVarVarEVar

1 , podemos considerar que a variância da distribuição 

entre escolas do estimador dado por (1) seja      iii VarMVarAVar ˆ . Então, dado que 
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   ii VarMVar  , obtemos  
i

i n
arV

2ˆˆ    e     






G

i i

G

i
ii nG

AA
G

arV
1

2

1

2 11
ˆˆ

1

1ˆ


. 

  

Já para o cálculo da Taxa Líquida de Matrícula do Ensino Médio Ajustada foi 

empregado um modelo de efeito between, então podemos reescrever (A8) como: 

kiiki wM  bX '
kia17Mat_Liq_15  

kiiki wmM  bX '
kia17Mat_Liq_15  

ii mMM   

(A8’) 

 

Note que, por construção,   0imE , onde M  é a média dos efeitos específicos 

sM i ' . O procedimento, então, é tratar im  como um erro aleatório, onde   0kiXifE , 

  2
fifVar   e   0, iki fwCov . Podemos definir kiiki wm  . O modelo de efeito 

between consiste em estimar (A8”) por OLS. 

iii bXM  'a17Mat_Liq_15  (A8’’) 

Assim, uma estimativa de 2
m  seria dada por 







G

i i
w

G

i
im nGHG 1

2

1

22 11
ˆˆ

1

1
ˆ  , 

onde 2ˆ w  é obtido por (A10). Para obter o shrinkage estimator, podemos considerar que 

 
i

i n
arV

2ˆˆ    e   2ˆˆ
miarV   . 

 


