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Overview

1. Correlação não é causalidade!!!

2. Desafio: relação causal entre gestão da escola e melhoria do
aprendizado

3. Por que investir em um RCT?
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Correlação espúria 1
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Correlação espúria 2
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Correlação espúria 3
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Correlação espúria 4
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Dados podem enganar 1!
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Dados podem enganar 2!
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Previsibilidade vs causalidade
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Como chegar à causalidade 1 - Testando

Tradição Aristotélica

Apenas com o pensamento (sem qualquer teste por observação) conseguiŕıamos desvendar as
leis do Universo. A Teoria da Gravidade de Aristóteles afirmava que objetos teriam acelerações
proporcionais às suas massas quando em queda. Acelerações diferentes para massas diferentes.

Galileu e o experimentalismo

A Teoria Aristotélica da Gravitação perdurou por quase dois mil anos até 1589 quando Galileu
Galilei descobriu, POR MEIO DE UM TESTE EMṔIRICO, que objetos com massas diferentes
(ou iguais) cáıam com a mesma aceleração (gravidade = 9.81 m/s²).
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Como chegar à causalidade 2 - Randomised Control Trial (RCT)

Apenas a partir de meados do século XX, a Ciência alcançou uma metodologia mais robusta e
convincente para avaliar causalidade: Randomised Control Trials (experimentos controlados
aleatórios).

Randomised Control Trials são o padrão ouro das pesquisas para avaliar relações de causa e
efeito entre uma intervenção (tratamento) e um resultado.

Exemplo: a grande maioria dos tratamentos (incluindo vacinas e remédios) em Medicina são,
em regra, aprovados apenas se passarem por experimentos aleatórios controlados (RCTs) que
comprovem sua eficácia.
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Como chegar à causalidade 3 - Randomised Control Trial (RCT)

Na Medicina, os experimentos aleatórios são super difundidos. A grande maioria dos
tratamentos (incluindo vacinas e remédios) em Medicina são, em regra, aprovados apenas se
passarem por experimentos aleatórios controlados (RCTs) que comprovem sua eficácia.

RCT como exigência para financiamento da pesquisa nos EUA

Em 2002 nos EUA, foi aprovada a Lei da Reforma das Ciências e da Educação pelo Congresso
Americano. A referida lei fixou que qualquer projeto de pesquisa em educação só seria
financiado pelo Governo Federal se utilizasse experimentos aleatórios ou quasiexperimentos.

Nas Ciências Sociais, os experimentos aleatórios vão ganhando espaço.
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Como chegar à causalidade 4 - RCTs nas Ciências Sociais

”Em apenas duas décadas, sua nova abordagem baseada em experimentos transformou a
economia do desenvolvimento, que agora é um campo de pesquisa florescente”, afirmou o

comitê do Nobel.
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Diagnóstico: Parecer Prévio do TCMRJ - Contas de 2019 -

Relator: Cons Guaraná
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Como melhorar o aprendizado das crianças? Gestão?

Estudos observacionais

Diversos estudos evidenciam fortes correlações entre diversas práticas de gestão a ńıvel de
escola e a melhoria do aprendizado.

Experimentos aleatórios - Causalidade

Ainda há poucos estudos evidenciando relações causais entre determinadas práticas de gestão
e aprendizado (experimentos ou quasiexperimentos)
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Ombros de gigantes

Inspiração

• (EXPERIMENTOS) A economia dos pobres: Uma nova visão sobre a desigualdade.
Abhijit V. Banerjee e Esther Duflo.

• (EXPERIMENTO) Does Management Matter? Evidence from India. Nicholas
Bloom, Benn Eifert, Aprajit Mahajan, David McKenzie, John Roberts. Publicado no
Quarterly Journal of Economics

• (QUASIEXPERIMENTO) Injecting Charter School Best Practices into Traditional
PublicSchools: Evidence From Field Experiments. Roland G. Fryer. Quarterly
Journal of Economics

• (QUASIEXPERIMENTO) Explaining charter school effectiveness. Joshua D. Angrist,
Parag A. Pathak and Christopher R. Walters. American Economic Journal: Applied
Economics.

• (OBSERVACIONAL) Does Management Matter In Schools?. Nicholas Bloom, Renata
Lemos, Raffaella Sadun and John Van Reenen. Publicado no The Economic Journal.
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Qual o impacto CAUSAL da gestão no aprendizado?

Gestão - World Management Survey - Nick Bloom (Stanford), Renata Lemos (Banco
Mundial), Raffaella Sadun (Harvard), John Van Reenen (MIT), Daniela Scur (MIT)

23 práticas de gestão de escolas que - ao longo de décadas de pesquisas qualitativas e
quantitativas (correlacionais, em regra) - têm apresentado resultados promissores na melhoria
do aprendizado.

Vs

Aprendizado

Avaliação Diagnóstica (censitária e bimestral), Prova Rio (censitária e anual nos 1º [1º], 3º
[4º] e 7º [8º] anos) e Saeb (censitária nos 5º e 9º anos)
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RCT - Metodologia - Amostragem Aleatória - Generalização
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RCT - Metodologia - Atribuição Aleatória - Causalidade
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Projeto Ciência e Gestão pela Educação - Experimento Aleatório

de Campo
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Resumo das Estat́ısticas - Tabelas de Equiĺıbrio - Exp vs Não Exp
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Resumo das Estat́ısticas - Tabelas de Equiĺıbrio - Cont vs Tra
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Projeto Ciência e Gestão pela Educação - Equipe

Interinstitucional
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Projeto Ciência e Gestão pela Educação vs Aprendizado

• Testar se há realmente uma relação de causa e efeito entre o programa e a melhoria do
aprendizado.

• Medir, se houver, o impacto causal.

• Evidenciar que é posśıvel criar poĺıticas baseadas em evidências robustas

• Descobrir/criar uma poĺıtica efetiva de melhoria da qualidade da Educação.

24 / 30



1 - Por que investir em um RCT? Isolar o programa.
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2 - Por que investir em um RCT? Vies da seleção

Vies da seleção

Exemplo retirado do livro Mostly Harmless Econometrics escrito pelos ganhadores do Prêmio
Nobel de Economia de 2021, Joshua Angrist e Jorn-Steffen Pischke.

• Ir ao hospital melhora a saúde das pessoas? Estamos interessados no impacto causal
do hospital nos pacientes. ”Será que nos hospitais ficamos expostos a muitas doenças?”
Separa-se para análise uma população de pessoas acima de 60 anos que passaram pelo
menos uma noite no hospital nos últimos 12 meses e compara-se com a população de
idosos também acima de 60 anos que não foram ao hospital nos últimos 12 meses.

• Resultado da análise: ir ao hospital piora a saúde
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Lei do Governo Digital - Lei 14.129/2021

DOS LABORATÓRIOS DE INOVAÇÃO

Art. 44. Os entes públicos poderão instituir laboratórios de inovação, abertos à participação
e à colaboração da sociedade para o desenvolvimento e a experimentação de conceitos, de
ferramentas e de métodos inovadores para a gestão pública, a prestação de serviços
públicos, o tratamento de dados produzidos pelo poder público e a participação do cidadão no
controle da administração pública.

Art. 45. Os laboratórios de inovação terão como diretrizes:
I - colaboração interinstitucional e com a sociedade;
II - promoção e experimentação de tecnologias abertas e livres; [...] VI - incentivo à inovação;
VII - apoio ao empreendedorismo inovador...;
VIII - apoio a poĺıticas públicas orientadas por dados e com base em evidências, a fim
de subsidiar a tomada de decisão e de melhorar a gestão pública;
IX - est́ımulo à participação de servidores, de estagiários e de colaboradores em suas atividades;
X - difusão de conhecimento no âmbito da administração pública.
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American Economic Association RCT Registry
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Esperança! Educação! Igualdade de oportunidades!

Os três i’s do atraso segundo Esther Duflo e Abhijit Banerjee

IDEOLOGIA, INÉRCIA E IGNORÂNCIA direcionam a maioria das poĺıticas

RCTs

Experimentos aleatórios são a base de poĺıticas que direcionam esforços de maneira objetiva,
menos custosa, mais célere e certa!
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MUITO OBRIGADO!

FIM
felipe.puccioni@gmail.com
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