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Abstract
The purpose of this study is to estimate the effect of People with Special Needs (PSN) on
the cognitive performance of students without special needs. We use data from a panel of
students gathered from Prova São Paulo. We estimate the effect of the presence of some
PSN student in class on the math performance of regular students. Then we conducted
a falsification/placebo test, which revealed the existence of a statistically significant effect
related to the teacher who is confounded with the effect of the presence of students with
special needs in the classroom. To remove this effect we carry on a “within” transformation
of the data by the sequential subtraction of the average performance of each teacher and each
school from the student performances. The estimated average effect with the transformed
data show that regular students are not affected by the presence of PSN students in the
classroom once teacher and school effects are removed. Only in the case of Disintegrative
Disorder of Childhood - which is associated more to social behavior - we find a positive effect
on the performance of regular students. Estimates by quantile regression for panel data with
fixed effects suggest that in some quantiles there is harm to students that participate in
inclusive classrooms with Autists and Rett Syndrome carriers, or with Multiple Defficiency
and Mentally challenged people.
Keywords: Inclusive Policies; Average Treatment Effect; Quantile Treatment
Effect .
JEL classification: I21; I25; C21 .
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Introdução

Além do background familiar, dos fatores escolares e da influência dos professores, os
colegas têm uma influência fundamental no aprendizado dos estudantes e em outros aspectos
comportamentais. Vários estudos em Economia da Educação se propõe a quantificar o peer
effect. 1 . Se esse peer effect existe de fato, há um spillover entre os pares que deveria
ser considerado para maximizar o bem-estar social medido pelo desempenho educacional
(GRIFFITH; RASK, 2014).
Este estudo tenta avaliar a efetividade da Polı́tica de Inclusão, não sobre o aluno de inclusão, que claramente se beneficia do convı́vio com colegas da mesma idade. O objetivo
deste estudo é estimar o efeito de pares Portadores de Necessidades Especiais (PNE) sobre o
desempenho cognitivo dos não portadores.2 Apesar de polı́ticas de inclusão serem defendidas
como efetivas e sugeridas pelo Ministério da Educação do Brasil para serem aplicadas nas
redes de ensino locais 3 , poucos estudos na literatura se propõem a avaliar os efeitos destas
polı́ticas sobre os pares 4 , e nenhum trabalho voltado ao caso brasileiro. Para responder essa
pergunta usamos um painel de alunos avaliados no 2o e 4o anos do Ensino Fundamental da
rede municipal de Educação de São Paulo. Os dados de desempenho dos estudantes provêm
da Prova São Paulo de 2007 e 2009 e as demais informações provêm de registros administrativos e de questionários de contexto socioeconômico aplicados na ocasião da avaliação. As
necessidades especiais avaliadas estão classificadas em sete grupos comuns, constituindo sete
“tratamentos” distintos. Isto é, são “tratados” aqueles alunos que estudam em uma turma
com algum aluno PNE.
Inicialmente, usando o método de Diferenças em Diferenças, avaliamos o efeito da presença
de algum aluno PNE na turma sobre o desempenho em matemática dos alunos não portadores de necessidades especiais 5 . Em seguida, realizamos um teste de falsificação/placebo, que
consistem em verificar se os efeitos estimados dos tratamentos não poderiam ser atribuı́dos
aos professores. A idéia é a de que a direção da escola ou da secretaria de educação pode
selecionar professores melhores ou piores para lidar com alunos PNE. Os próprios professores mais experientes, com prioridade de escolha de turmas no inı́cio do semestre, podem
evitar turmas com alunos PNE caso haja alguma dificuldade adicional para lecionar nessas
turmas. Desse modo, criamos uma variável falsa de tratamento que assume valor igual a
1 para professores que só assumiram uma turma com alunos PNE no ano seguinte (i.e. no
ano 2010). Essa variável informa se o professor possui alguma tendência especı́fica própria
não relacionada a presença de alunos PNE na turma. Tal teste revelou a existência de um
efeito estatisticamente siginificativo relacionado ao professor. Para remover esse efeito fixo
1

Ver Ver Angrist & Lang (2002), Arcidiacono & Nicholson (2005), Evans et al. (1992), Hanushek et
al. (2003), Hoxby (2001), Kremer & Levy (2003), Sacerdote (2001), Kremer & Levy (2003), Stinebrickner
& Stinebrickner (2000), Zimmerman (2003), Foster (2006), Winston & Zimmerman (2004), Henderson et al.
(1978) 3 Griffith & Rask (2014)
2
Não consideramos nesse estudo os efeitos da Inclusão sobre os alunos PNE.
3
Ver Paulon et al. (2005)
4
Exceções são Kristoffersen et al (2015), Fletcher (2010), Seçer & Ogelman (2012) Sharpe et al (1994)
5
Essa disciplina reflete melhor o aprendizado escolar comparativamente a leitura, outra competência
avaliada na Prova São Paulo.
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do professor, os dados foram transformadas pela remoção da média dos alunos de cada professor, tal como uma transformação withinpara remover o efeito fixo individual. Removemos
também as médias por escola, e ao final, estimamos novamente o modelo de diferenças em
diferenças. Essa estimação final mostra que os pares não portadores de necessidades especiais
não são afetados pela presença de colegas PNE uma vez removidos os efeitos do professor e
da escola. Somente para a deficiência “Transtorno Desintegrativo da Infância” (sı́ndrome de
Heller) observamos um efeito estatisticamente significativo positivo. 6
Todavia, quando estimamos uma regressão quantı́lica considerando efeitos fixos individuais, estimamos um impacto negativo sobre o desempenho em matemática da participação em
turmas de inclusão em haja algum aluno com Autismo e Sı́ndrome de Hett. Tal efeito cresce
entre os quartis de desempenho e é expressivo entre os alunos com melhor desempenho. Estimamos também um efeito negativo na proficiência da participação em turmas com algum
aluno com Deficiência Múltipla, mas somente no primeiro quartil de desempenho. Usando
um critério de penalização maior para a regressão quantı́lica com Efeitos Fixos, observamos
que na mediana, há um efeito negativo em se participar em uma turma de inclusão com um
aluno com Deficiência Mental. 7 Tais resultados deveriam servir de alerta para os policymakers na ocasião da decisão sobre a implantação de polı́ticas de inclusão. Se mal conduzidas,
tais polı́ticas podem produzir efeitos indesejados sobre os demais alunos.
De acordo com McEwan (2003) uma hipótese comumente aceita é a de que o desempenho
cognitivo dos estudantes são melhores na presença de bons peer groups, condicionado às
caracterı́sticas individuais, a exemplo do status socioeconômico. No entanto, não há um
consenso sobre quais são os bons peer groups. Um exemplo sobre essa controvérsia é a
inclusão de Portadores de Necessidades Especiais em turmas tradicionais. Em teoria, há
razões para que alunos PNE sejam peer groups bons ou ruins, o que torna o exercı́cio empı́rico
aqui proposto mais relevante para determinar o efeito final.
Em geral, a literatura que estuda polı́ticas de inclusão tem como foco os próprios alunos
PNE. Nesse sentido, sem descartar a possibilidade dos alunos PNE continuarem com acesso
concomitante a uma educação especial, a conclusão parece ser a de que os estudantes com
necessidades especiais observam benefı́cios com essa polı́tica. Peetsma et al (2001) trazem
uma discussão detalhada a respeito da inclusão de portadores de necessidades especiais na
Holanda, que iniciou uma polı́tica de inclusão em 1991. Não foi encontrada uma tendência
única para o desempenho dos alunos especiais nos dois primeiros anos após a inclusão:
alguns tiveram notas melhores e outros piores após passarem a frequentar escolas inclusivas.
Em relação ao desenvolvimento psicossocial, a motivação do aluno com problema mental
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O “Transtorno Desintegrativo da Infância” não implica mal desenvolvimento de habilidades cognitivas,
mas consiste na perda de linguagem, de habilidades sociais ou de algumas habilidades motoras. (RAPIN;
TUCHMAN, 2009)
7
A heterogeneidade do peer effect foi estudada por Winston & Zimmerman (2004), que encontram
evidências de que alunos de habilidade mediana são mais suscetı́veis à influência dos pares. Esse achado vai
de encontro ao resultado de Henderson et al (1978), que verifica um ganho maior dos alunos bons ganham
comparativamente aos alunos fracos, em nı́veis absolutos, ao se mudarem de uma turma “fraca” para um
turma “forte”.

3

se deteriorou ao sair de escolas especiais 8 . Mas após quatro anos de polı́tica inclusiva o
desenvolvimento cognitivo dos alunos com problemas mentais e comportamentais melhorou,
enquanto o desenvolvimento psicossocial não apresentou alteração. Os autores ressaltam
ainda que alunos que contam com o auxı́lio de professores especializados e fazem planos
educacionais individuais têm alunos com melhor desempenho em linguagem e com uma
motivação escolar maior.
Uma avaliação aplicada por Tapasak & Thomas (1999) em alunos do primeiro ciclo do
Ensino Fundamental participantes de turmas inclusivas em uma escola dos Estados Unidos
chegou à conclusão de que os estudantes PNE entre o 1o e o 2o anos do Ensino Fundamental
apresentaram uma melhora em termos de auto-avaliação das próprias competências cognitivas e fı́sicas, sendo a melhora da auto-avaliação fı́sica ocorrida ao longo do ano maior entre os
alunos PNE do que entre alunos não PNE. Na percepção dos professores há melhora nas habilidades sociais tanto dos alunos PNE mais jovens (1o e o 2o anos do Ensino Fundamental),
quanto dos mais velhos (entre o 3o e o 5o anos do Ensino Fundamental). A avaliação aplicada
aos alunos entre o 3o e o 5o anos do Ensino Fundamental, por outro lado, mostrou algum
distanciamento entre alunos PNE e não PNE, com efeito negativos para os primeiros em
certos aspectos comportamentais (e.g. aumento da timidez devido ao isolamento). Mesmo
assim, segundo os autores, o programa de inclusão do ponto de vista do aluno Portador de
Necessidade Especial parece gerar mais benefı́cios do que prejuı́zos.
No entanto, a questão aqui proposta é outra. Queremos saber se os alunos não portadores
de necessidades especiais estão sendo prejudicados ou, talvez, beneficiados. Nessa linha,
Kristoffersen et al (2015) encontram evidências de que estudantes com problemas emocionais
exercem efeito negativo nos resultados de seus pares. Os autores argumentam que apesar
da polı́tica de que todos os aprendizes (com ou sem necessidades especiais) deveriam ser
educados em salas de aula comuns, é necessário analisar as consequências dessa polı́tica, já
que estudos mais recentes concluı́ram que crianças com desvantagens educacionais exercem
influência negativa no aprendizado de seus colegas de classe. Os autores estimam, ainda, um
efeito negativo de maior magnitude para as crianças com problemas emocionais/psiquiátricos
e para aquelas cujos pais possuem antecedentes criminais. Fletcher (2010) também encontra
evidências consistentes de que a presença de colega de classe com problema emocional tem
influência negativa nas notas de matemática e de leitura de alunos no jardim de infância e
nas primeiras séries do Ensino Fundamental. O autor sugere, ainda, que a inclusão pode
prejudicar o resultado da turma e que, portanto, as polı́ticas inclusivas devem ser feitas com
cautela.
Hanushek, Kain, & Rivkin (2002) e Hanushek et al. (2003) encontram evidências não
8

Peetsma et al (2001) explicitam as limitações do estudo. Os resultados foram obtidos usando alunos
com deficiências de nı́vel intermediário, não podendo, assim, generalizar os achados para alunos com problemas mentais avançados ou com deficiência fı́sica. Ao usar grande quantidade de alunos, os dados impõem
restrições: desenvolvimento cognitivo é medido pelas notas e os avanços psicossociais pela opinião dos professores. As caracterı́sticas das turmas e escolas foram mensuradas de forma global. Não foi viável utilizar
todas as variáveis que influenciam a vivência do aluno na escola, no entanto os autores acreditam que as
mais relevantes foram levadas em conta. Por fim, as entrevistas com professores e alunos são retrospectivas,
fazendo com que a opinião dos professores tenha mudado ao longo dos anos por influência dos alunos.
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esperadas de que alunos em Educação Especial podem beneficiar os alunos sem necessidades
especiais. Segundo os autores, programas voltados a alunos PNE podem trazer recursos
adicionais à escola, beneficiando os demais alunos não PNE. Já Seçer & Ogelman (2012)
abordam o lado mais social da inclusão, argumentando que a educação inclusiva reduz o nı́vel
de agressão e vitimização, e melhora as variáveis de habilidades sociais. Não encontraram,
porém, resultado significante nas notas. Sharpe et al (1994) também não encontram impacto
significativo nas notas, porém criticam a educação inclusiva devido a falta de ferramentas
para dar melhor suporte a quem precisa de atenção especial.
A questão da educação inclusiva no Brasil já estava presente na Constituição Federal
Brasileira de 1988. Esta observa que a educação é um direito de todos os cidadãos, inclusive
dos portadores de necessidades especiais, que devem ser educados de preferência em escolas
regulares com direito a atendimento especializado. Entretanto, se por um lado a legislação
concede o direito de educação sem restrições, ela não obriga o portador de necessidade
especial a se escolarizar, fazendo com que a quantidade de deficientes fora das escolas seja
bastante alta (MENDES, 2006).
Somente a partir da década de 90, com a A Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional - Lei n. 9.394/96 (Brasil, 1996) -, é que o discurso de inclusão escolar passou a
ser incorporado às polı́ticas educacionais. Inicialmente, o professor foi o agente responsável
pela inclusão, ponto questionado pela literatura atual, que vê na flexibilização curricular, na
preparação da escola regular para receber os alunos especiais e nas técnicas e recursos de
apoio ao aprendizado os fatores mais relevantes para implementar polı́ticas de inclusão .9 O
decreto no 3.298/99, que regulamenta a lei no 7.853/89, conclui que a educação especial deve
ser uma modalidade complementar ao ensino regular.
Finalmente, todo esse arcabouço legal foi estabelecido sem avaliações sobre a efetividade
da polı́tica de inclusão. Ainda hoje, no Brasil, polı́ticas públicas são implementadas sem uma
avaliação ex-ante ou um programa piloto. Como resultado, muitos recursos são desperdiçados
em polı́ticas não necessariamente efetivas, ou até mesmo prejudiciais. Este trabalho tenta
fornecer subsı́dios para que se tenha um parâmetro antes de implementar polı́ticas de inclusão
de alunos portadores de necessidades especiais.
Além da introdução, este trabalho conta com outras quatro seções. Na segunda seção
são apresentados os dados utilizados, inclusive com estatı́sticas descritivas. A seção 3 apresenta a estratégia de estimação. Já na seção 4 são apresentados e discutidos os resultados
encontrados. Por fim, as considerações finais são feitas na última seção.

9

Michels (2006) coloca como papel da escola formar os professores, arrecadar recursos, mudar o currı́culo
escolar e rearranjar todos elementos que estão envolvidos no ambiente de aprendizado. Juntamente com
Mendes (2006) argumentam ainda que o Governo Federal repassou a responsabilidade de promover a educação
inclusiva para os municı́pios e que, por isso, as unidades escolares devem formar uma nova “mentalidade”
polı́tica e social no nı́vel da comunidade.
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2

Dados

Os dados utilizados nesse estudo foram construı́dos a partir da Prova São Paulo. Este
exame, que teve inı́cio em 2007 (e teve sua última edição em 2012), avalia os desempenhos dos alunos em matemática e leitura. Para este trabalho, não pudemos usar dados
posteriores a 2010, pois as identificações dos alunos ao longo do tempo só foi permitida
pela Secretaria de Educação até esse ano. Além dos desempnhos dos alunos, usamos dados
de questionários direcionados a alunos, professores, diretores, supervisores e coordenadores
pedagógicos, abrangendo desde questões socioeconômicas até questões relacionadas à metodologia, funcionamento, problemas e infraestrutura da escola.
No perı́odo em que esteve ativa, a Prova São Paulo foi aplicada anualmente em todos os
alunos da rede municipal de ensino do municı́pio de São Paulo que cursam as etapas I e II
do Ensino Fundamental, sendo censitária para as séries pares (2a , 4a , 6a e 8a ) e amostral
para as séries ı́mpares (3a , 5a , 7a ) 10 .
Como a amostra não é constituı́da dos mesmos alunos nas séries ı́mpares, descartamos
os alunos dessas séries de nosso banco de dados. Ademais, como o objetivo é acompanhar
os mesmos alunos ao longo do tempo, consideramos apenas alunos do 2o ano do Ensino
Fundamental em 2007 e do 4o ano do mesmo ciclo em 2009. Não estendemos a análise para
as séries pares do 2o ciclo do Ensino Fundamental, pois os dados mostram um alto ı́ndice de
evasão naquela etapa de ensino11 .
Com o objetivo de considerar a heterogeneidade das deficiências e seus efeitos sobre os
alunos regulares, estas foram classificadas em sete grupos (tal como na tabela ??). São
eles: autismo e sı́ndrome de Rett (PNE1) 12 ; surdez leve/moderada e surdez leve/profunda
(PNE2); cegueira, baixa visão ou visão subnormal e surdocegueira (PNE3); deficiência fı́sica

10

A avaliação amostral sorteia 35 alunos de todas as séries ı́mpares em cada escola para realizar a Prova
São Paulo
11
Adicionalmente, Seçer e Ogelman (2012) defendem que a inclusão educacional é ainda mais importante
para crianças em perı́odo de formação de personalidade. Nessa época, a vida social da criança é baseada
na famı́lia e na escola, sendo a inclusão um fator bastante importante para o desenvolvimento da criança e,
portanto, seus resultados podem ser mensurados em exames padronizados de forma mais satisfatória.
12
O autismo é um dos mais conhecidos entre os transtornos invasivos do desenvolvimento (TID). “Nessa
condição, existe um marcado e permanente prejuı́zo na interação social, alterações da comunicação e padrões
limitados ou estereotipados de comportamentos e interesses.” Klin (2006). “A sı́ndrome de Rett é uma
condição clı́nica descrita inicialmente por Andréas Rett, em 1966, que afeta pacientes do sexo feminino,
instalando-se um quadro de deterioração global e progressiva.” (SOUZA ET AL,2004). Na maioria dos casos,
“o inı́cio se dá entre 7 e 24 meses de idade, quando se percebe uma desaceleração do crescimento craniano,
perda do envolvimento social, aparecimento de marcha ou movimentos do tronco fracamente coordenados
e grave comprometimento do desenvolvimento da linguagem expressiva ou receptiva, com severo retardo
motor. O aspecto mais caracterı́stico é uma perda de movimentos propositais das mãos e das habilidades
motoras manipulativas finas adquiridas. As caracterı́sticas associadas incluem crises epilépticas, respiração
irregular com episódios de hiperventilação e escoliose. Mais tarde, com a progressão do transtorno, uma
espasticidade rı́gida pode se manifestar.” (DSM-IV, 1995 apud SOUZA et al (2004)).
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(PNE4); deficiência mental (PNE5)
tegrativo da Infância (PNE7) 15 .

13

; deficiência múltipla (PNE6)

14

; e Transtorno Desin-

Tabela 1: Quantidade de alunos PNE e de alunos regulares em turmas com alunos com
alguma deficiência
PNE (Portador de Necessidades Especiais)
1
2
3
4
5
6
7

Descrição
Sı́ndrome de Rett
Surdez Leve, Moderada e Profunda
Cegueira, Baixa Visão e Visão Subnormal
Deficiência Fı́sica
Deficiência Mental
Deficiência Múltipla
Transtorno Desintegrativo da Infância

Fonte: Elaboração Própria com dados de registros administrativos da Secretaria de Educação da cidade de São Paulo.

Foram acompanhados, no total, 46589 alunos entre o 2o ano e o 4o anos do Ensino Fundamental, entre 2007 e 2009. Na amostra selecionada, no ano de 2007, nenhum dos alunos
do grupo estudava com alunos PNE, enquanto em 2009, apenas parte desse grupo passou
a ter como colegas alunos especiais. Dessa forma, podemos separar os alunos em dois grupos: o grupo de tratamento e o de controle, em que o tratamento consiste em estudar em
turma inclusiva em 2009. Já o grupo de controle é composto por alunos que não estudam
na mesma turma que alunos especiais em nenhum dos anos. Como as deficiências possuem
idiossincrasias, consideramos sete tipos de tratamento. Como se pode notar na tabela ??,
o grupo de tratamento é formado por 20756 alunos, quase 50% da amostra. Verificamos no
total a presença de 1408 PNE na rede municipal de educação de São Paulo, classificados
nos sete tipos de necessidades já explicitados. Apresentamos também a média de alunos por
turma inclusiva, que é de modo geral uniforme.
Tabela 2: Quantidade de alunos PNE e de alunos regulares em turmas com alunos PNE
Total de Alunos PNE
alunos regulares em turmas
com alunos PNE
média de alunos por turma

PNE1
78
1530

PNE2
91
1833

PNE3
99
2042

PNE4
216
4196

PNE5
738
11968

PNE6
109
2342

PNE7
77
1273

23,59

23,95

24,34

24,71

24,58

24,47

23,51

Total
1408
20756a

a- Considerando que em alguns casos há em uma mesma turma mais de um aluno PNE, inclusive com condições distintas, o
total de alunos não coincidirá com a soma das colunas. Fonte: Elaboração Própria com os Microdados da Prova São Paulo.
Fonte: Elaboração Própria com dados da Prova Sâo Paulo e de registros administrativos da Secretaria de Educação da cidade
de São Paulo.

Na tabela ?? encontram-se as descrições das variáveis usadas neste estudo, inclusive as
variáveis de controle usadas nas regressões. A variável de resultado é o desempenho em
13

Limitação da atividade intelectual e da capacidade de adaptação (AAIDD, 2015)
Segundo Neves & Silveira (2006), deficiente múltiplo é aquele que possui duas ou mais deficiências de
base associada.
15
A criança com Transtorno Desintegrativo da Infância apresenta desenvolvimento aparentemente normal
até os 2 anos. Porém, ainda antes dos 10 anos, a criança começa a perder habilidades em pelo menos duas das
seguintes áreas: i)linguagem expressiva ou receptiva; ii) habilidades sociais ou comportamento adaptativo;
iii) Controle esfincteriano; iv)jogos; v)habilidades motoras. Rapin & Tuchman (2009).
14

7

matemática. As competências de matemática estão mais ligadas ao aprendizado na escola, e
portanto, são mais adequadas para o que este trabalho se propõe. As variáveis de tratamento
são representas pela sigla PNEi (em que i varia de 1 a 7, de acordo com a condição do
aluno PNE) e denotam participação em turmas de inclusão para determinadas necessidades
especiais. Encontram-se, ainda, na estimação, outras duas medidas de peer effect: percentual
de colegas que frequentaram o Ensino Infantil e percentual de colegas cujos pais ajudam a
fazer lição de casa. Para escolher as variáveis de controle demos preferência àquelas que
apresentavam alguma variação temporal, tendo em vista que controlamos os efeitos fixos
individuais nas regressões por diferenças em diferenças.
Tabela 3: Quantidade de alunos PNE e de alunos regulares em turmas com alunos com
alguma deficiência
Variáveis
Nota
Turma com portador de necessidade especial (PNE1 PNE2
PNE3 PNE4 PNE5 PNE6
PNE7)
Aluno não falta aula
Pais ajudam a fazer a lição de
casa
Aluno entrou no Ensino Infantil
Média de colegas que entram na
Escola Municipal de Educação
infantil
Média de colegas cujos pais ajudam bastante a fazer a lição
Professor mais que ES
Professor tem mais de 10 anos
de experiência
Professor mora perto
Acredito que mais de 99% da
turma será aprovada
não há violência na escola
total de alunos na turma

Descrição
Resultado da proficiência
Dummy igual a 1 se na turma houver pelo menos um aluno com necessidade
especial
Dummy igual a 1 se o aluno não falta aula, e 0 caso contrário
Dummy igual a 1 se os pais ajudam bastante, e 0 caso contrário
Dummy igual a 1 se o aluno tiver entrado na Escola Municipal de Educação
infantil, e 0 caso contrário
Proporção de colegas do aluno que entraram na Escola Municipal de Educação
Infantil
Proporção de colegas do aluno cujos pais ajudam na lição
Dummy igual a 1 se o professor frequentou mais que o Ensino Superior, e 0
caso contrário
Dummy igual a 1 se o professor tem mais de 10 anos de experiência e 0 caso
contrário
Dummy igual a 1 se o professor mora perto da escola, e 0 caso contrário
Dummy igual a 1 se o professor respondeu que mais de 90% da turma será
aprovada, e 0 caso contrário
Dummy igual a 1 se o professor diz que não há violência na escola, e 0 caso
contrário
Quantidade de alunos existente em cada turma

Fonte: Elaboração Própria com dados da Prova Sâo Paulo e de registros administrativos da Secretaria de Educação da cidade
de São Paulo.

Na tabela ?? são apresentadas algumas estatı́sticas para as proficiências em matemática
dos alunos do 4o ano do Ensino Fundamental, discriminadas por deficiência — excluindo as
notas dos próprios deficientes. Percebe-se que as médias dos alunos que têm colegas com
necessidades especiais não são muito diferentes daqueles que não têm colegas especiais. Entre
as turmas inclusivas, percebe-se que aquelas com PNE5 (deficiência mental) tiveram notas
menores em todos os quantis, enquanto aquelas com PNE1 (sı́ndrome de Rett e autismo) e
PNE7 (Transtorno Desintegrativo da Infância) tiveram notas maiores em todos os quantis.
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Tabela 4: Estatı́sticas descritivas das proficiências em 2009

NPNE
PNE1
PNE2
PNE3
PNE4
PNE5
PNE6
PNE7

Obs

Média

Desvio

25o

Mediana

25833
1530
1883
2042
4196
11968
2342
1273

178.71
180.52
177.13
177.04
178.34
175.34
178.96
183.5

56.01
55.94
55.78
56.06
53.25
55.26
55.62
50.89

150.96
151.61
150.38
149.26
151.01
147.93
153.6
155.14

183.37
186.27
182.81
180.42
182
179.81
184.32
185.42

75o
perc.
214.54
216.24
211.05
212.72
212.3
210.59
214.13
216.68

99o
perc.
290.17
298.09
292.3
288.98
287.45
285.09
285.47
294.23

Fonte: Elaboração Própria com dados da Prova Sâo Paulo e de registros administrativos da Secretaria de Educação da cidade
de São Paulo.

A tabela ?? mostra as estatı́sticas descritivas das caracterı́sticas dos alunos tratados e do
grupo de controle. Em geral, não é possı́vel identificar diferenças entre tratados e controles.
Há grande variabilidade nas variáveis de controle de acordo com a turma de inclusão considerada. Na tabel é possı́vel observar que a maioria dos professores possui apenas graduação.
Não se percebe diferenças nesse quesito em entre turmas com e sem PNE. Apenas uma fração
desprezı́vel apresentou mestrado ou doutorado. A maior parte dos professores da amostra
tem mais de dez anos de experiência. A maioria dos professores acredita que mais de 80%
dos alunos serão aprovados. Essa estatı́stica não apresenta grandes variações para turmas
inclusivas e não inclusivas. Em relação à violência, uma porcentagem de professores bastante
considerável, e que não pode ser ignorada, relatou ter alguma violência na escola.
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Tabela 5: Estatı́sticas descritivas das caracterı́sticas dos alunos em 2009

Aluno não falta
aula
Pais ajudam a fazer a lição de casa
Aluno frequentou
o Ensino Infantil
Professor
com
pós-graduação
Professor
tem
mais de 10 anos
de experiência
Professor
mora
perto
Professor acredita
que mais de 99%
da turma será
aprovada
não há violência
na escola
Pais ajudam a fazer a lição de casa
(turma)
Aluno frequentou
o Ensino Infantil
(turma)
Total de alunos

Controle
sem
PNE
0.782

PNE1

PNE2

PNE3

Tratados
PNE4

PNE5

PNE6

PNE7

0.766

0.781

0.781

0.790

0.782

0.810

0.782

0.638

0.628

0.647

0.633

0.639

0.638

0.651

0.625

0.666

0.646

0.664

0.670

0.660

0.642

0.656

0.653

0.243

0.181

0.202

0.296

0.260

0.247

0.255

0.164

0.705

0.688

0.708

0.768

0.739

0.706

0.710

0.701

0.728

0.797

0.698

0.849

0.640

0.690

0.711

0.789

0.752

0.705

0.747

0.641

0.745

0.765

0.731

0.657

0.559

0.523

0.572

0.509

0.630

0.549

0.586

0.617

0.638

0.630

0.646

0.627

0.637

0.638

0.652

0.623

0.665

0.642

0.660

0.666

0.658

0.640

0.652

0.647

24.75

23.58

23.94

24.34

24.70

24.57

24.47

23.50

Fonte: Elaboração Própria com os Microdados da Prova São Paulo

3

Estratégia de Estimação

A hipótese mais aceita na literatura é a de que a inserção de alunos com necessidades especiais em turmas tradicionais é prejudicial para os alunos sem deficiência 16 . Com o objetivo
de testar essa hipótese para as sete classificações de necessidades especiais apresentadas utilizamos uma estimação por Diferenças em Diferenças. Pretende-se, aqui, encontrar o efeito
médio do tratamento “estudar em uma turma inclusiva” sobre a proficiência de matemática
do aluno.

3.1

Diferenças em Diferenças

Quando nos propomos a avaliar o efeito de uma intervenção (tratamento), idealmente,
gostarı́amos de estimar a média das diferenças de situações contrafactuais (com e sem o
tratamento) para um mesmo indivı́duo. Tal efeito, denominado Average Treatment Effect

16

Ver Tapasak & Thomas (1999), Fletcher (2010) e Kristoffersen et al (2015).
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pode ser representado por:
E[YiP N E − YiN P N E ]

(1)

Em que YiP N E é a proficiência esperada para o aluno i que estuda em uma turma inclusiva,
e YiN P N E é a proficiência esperada para o mesmo aluno i se ele estudasse em uma turma sem
portadores de necessidades especiais. No entanto, não é possı́vel observar as duas variáveis
acima para um mesmo indivı́duo ao mesmo tempo. Consegue-se, apenas, observar as notas
de quem foi ou não tratado, isto é, observamos:

E[YiP N E |P N E] − E[YiN P N E |N P N E]

(2)

Ao somar e subtrair o contrafactual E[YiN P N E |P N E] em (??), obtemos a seguinte expressão:

E[YiP N E − YiN P N E |P N E] + E[YiN P N E |P N E] − E[YiN P N E |N P N E]

(3)

O primeiro termo da equação acima E[YiP N E − YiN P N E |P N E] é o efeito do tratamento
sobre os tratados, enquanto o segundo termo representa o viés de seleção. Esse viés de
seleção poderia ser eliminado por meio de um Experimento Controlado Randomizado. Com
a designação randomizada do tratamento, terı́amos E[YiN P N E |P N E] = E[YiN P N E |N P N E]
e o viés desapareceria de (??).
Uma alternativa para eliminar o viés de seleção é condicionar as notas dos alunos às caracterı́sticas observáveis (X) dos próprios alunos, professores, turmas e escolas, pois nesse caso,
como demonstrado por Rubin (1977), os resultados potenciais independeriam do status do
tratamento. Nesse caso, terı́amos E[YiN P N E |P N E, X] = E[YiN P N E |N P N E, X] e, portanto,
os resultados da estimação seriam consistentes.
Outra alternativa para lidar com o viés de seleção pode ser usada quando há dados
disponı́veis ao longo do tempo. Nesse caso, os grupos de tratados e controles podem ser
diferentes, mas se assumirmos que na ausência do tratamento estes seguiriam tendências
b 1N P N E − Y0N P N E |P N E] = E[Y
b 1N P N E − Y0N P N E |N P N E]), em que o subscrito
paralelas ( E[Y
denota o tempo t, podemos atribuir as diferenças nas tendências ao efeito do tratamento.
Terı́amos então
i h
i
h
d = E[Y
b P N E − Y P N E |P N E] − E[Y
b N P N E − Y N P N E |N P N E]
DD
1
0
1
0

(4)

Podemos, ainda, condicionar esses resultados em variáveis de controle X variáveis no tempo
e dentro do grupo de tratados e controles. Essa inclusão de controles reduz a variância do
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estimador DD, e ainda pode reduzir um potencial viés proveniente da correlação entre a
variável de tratamento e fatores não observáveis variáveis no tempo. Mais ainda, podemos
controlar pela heterogeneidade individual νi . A expressão (??) poderia ser transformada
para

h
i h
i
d = E[Y
b P N E − Y P N E |P N E, X, τi ] − E[Y
b N P N E − Y N P N E |N P N E, X, τi ]
DD
i1
i0
i1
i0

(5)

O modelo econométrico equivalente a (??) pode ser escrito como
Yit = α + β1 P N Eit + β2 1[t = 1] + Xit Γ + νi + εit

(6)

em que Yit representa as proficiências do aluno i no perı́odo t, P N Eit é uma dummy de
tratamento que só assume valor igual a 1 para os tratados no segundo perı́odo, o termo Xit
é um vetor linha de covariadas com as caracterı́sticas dos alunos e dos professores apresentadas na seção anterio, e Γ representa seu respectivo vetor coluna de parâmetros. O termo
νi representa a heterogeneidade individual dos alunos, que consistem em caracterı́sticas não
observáveis fixas no tempo, que podem ou não estar correlacionadas com os demais regressores; 1[t = 1] é uma dummy de ano igual a 0 em 2007, e igual a 1 em 2009; e εit é o termo
aleatório de erro não correlacionado com os regressores ou com o efeito fixo.
Buscamos ainda remover o efeito do professor e da escola, que podem se confundir com
o efeito do tratamento. Para isso aplicamos uma transformação “Within Group” nos dados
de alunos. Para cada observação zi , subtraı́mos a média do j-ésimo professor zej , resultando
em z̈it = zit − zej . Em seguida tiramos a média da variável transformada por escola zf̈
m, e
subtraı́mos a média da m-ésima escola dessa variável transformada, obtendo zbit = z̈it − ë
zm.
Assim, o modelo (??) transformado pode ser representado por

\
bit Ω + ci + it
\
Ybit = θ + δ1 P
N E it + δ2 1(t
= 1) + X

(7)

Podemos estimar os modelos em (??) e (??) por Efeitos Fixos, que transforma os dados
ainda mais, removendo as médias de cada indivı́duo, eliminando νi e ci para depois estimar
os coeficientes por OLS.

3.2

Efeitos heterogêneos do tratamento

Uma possibilidade real é a de que o efeito médio estimado em ?? oculte um efeito heterogêneo ao longo da distribuição de Ybit . Para esse problema podemos aplicar o método de
Regressão Quantı́lica com Efeitos Fixos proposto por Koenker (2004). O modelo por quantil
12

pode ser expresso como:

\
bit ∆τ + ki + vit
\
Ybit = δ0τ + δ1τ P
N E it + δ2τ 1[t
= 1] + X

e Qτvit = 0

(8)

O subscrito i refere-se ao aluno, e P N E ∈ {0, 1}. Qτvit representa o v-ésimo quantil da
variável aleatória não observada vit . δ0τ , δ1τ , δ2τ , ∆τ são os parâmetros não conhecidos desse
novo modelo. δ1τ representa o Quantile Treatment Effect (QTE) condicional nas variáveis
observáveis.
Este modelo de Regressão Quantı́lica para dados em painel com dados transformados pela
remoção do efeito-professor e do efeito-escola apresenta uma limitação importante. A variável
dependente transformada Ybit não necessariamente refletirá os mesmos quantis da variável de
proficiência não transformada Yit . Entretanto, calculamos uma correlação ρ(Yit , Ybit ) = 0.83,
indicando que essas variáveis são bastante correlacionadas. Faz sentido, portanto, estimar
o efeito do tratamento em diferentes quantis, pois a variável transformada é muito próxima
da variável original.
Para identificação do QTE, além da suposição de linearidade, é necessário supor que
b sejam exogénos, i.e. vit ⊥(P
b Assim, em cada quantil, o valor esperado da
\
\
P NE e X
N E, X).
variável dependente será

τ \
b = ki + δ τ + δ τ P
b τ
\
\
Qτ (Yb |P
N E, X)
0
1 N E it + δ2 1[t = 1] + Xit ∆

(9)

Ao estimar a equação (??) é possı́vel recuperar os parâmetros desconhecidos dos resultab eP
\
dos potenciais da distribuição conjunta de Yb , X
N E. Esses coeficientes desconhecidos
resultam da minimização de uma função perda ponderada dada por17 :

argmin

q
ki
T X
X
X

wj ρτj (Ybit − ki − δ0τ

j=1 t=1 i=1

\
bit ∆τ ) + λ
\
− δ1τ P
N E it − δ2τ 1[t
= 1] − X

n
X

|ki |

(10)

i

em que ρτj = vit (τj − 1[vit < 0]))
em que ρτj denota a função perda linear por quantil por partes de Koenker & Bassett
(1978). Os pesos wjP
controlam a influência relativa dos q quantis sobre a estimação dos efeitos
fixos ki . O termo λ ni |ki | é o fator de penalização que permite chegar a um estimador geral
17

Ver Koenker (2004)
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contı́nuo para dados em painel, tal que quando λ → 0 temos um modelo de efeitos fixos, e
quando λ → ∞ temos um modelo sem heterogeneidade individual k̂i → 0.
Com parâmetros estimados, podemos recuperar a distribuição dos tratados FP−1N E|P N E=1
e dos controles se fossem tratados FP−1N E|N P N E=1 , o que nos permite calcular o efeito de
tratamento para cada quantil (QTE):

QT E(τ ) = FP−1N E (τ ) − FN−1P N E (τ )

4

(11)

Resultados

Os resultados das estimações por diferenças em diferenças se encontram na tabela ??.Os
modelos foram dispostos do mais ingênuo para o mais sofisticado. Primeiramente, no modelo
OLS2 009, estimamos apenas um diferencial de tratados e controles sem considerar a hipótese
de tendências paralelas. Em seguida, no modelo P OLS empilhamos os dados de 2007 e
2009, mas não controlamos pelos diferentes interceptos. O modelo Dif f é o de Diferenças
em Diferenças, que considera a heterogeneidade dos interceptos e supõe que as tendências
de tratados e controles seriam paralelas na ausência de tratamento. Por fim, no modelo EF
supomos que os interceptos são diferentes para cada indivı́duo. Nosso modelo preferido é o
EF . Todos os modelos contam com as variáveis de controle mencionadas anteriormente.
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Tabela 6: Efeitos Médios da participação em turmas de inclusão na Proficiência de Matemática do 4o ano do EF
PNE1
PNE2
PNE3
PNE4
PNE5
PNE6
PNE7

OLS2009
3.3280***
(1.2849)
-1.0833
(1.2306)
-2.1746*
(1.1917)
-0.9923
(0.8370)
-3.2920***
(0.5523)
1.2855
(1.0680)
2.4500
(1.5294)

1[t = 1]
Constante
R2
Controles
N

148.3384***
(2.2077)
0.09
sim
28414.00

POLS
3.1281**
(1.2511)
-0.9156
(1.1997)
-1.4588
(1.1584)
-1.0949
(0.8148)
-3.5794***
(0.5371)
1.1290
(1.0407)
2.4953*
(1.4891)
43.1973***
(0.4336)
113.4568***
(1.6513)
0.27
sim
57753.00

Diff*
1.6212
(1.7963)
1.3284
(1.6947)
-3.2792**
(1.6211)
-1.3802
(1.1473)
-2.4396***
(0.7557)
2.2171
(1.5001)
-0.7566
(2.0514)
43.0242***
(0.4700)
113.5170***
(1.6653)
0.27
sim
57753.00

FE
1.4317
(1.3161)
1.7533
(1.2668)
-1.1164
(1.2261)
0.1321
(0.8578)
-1.1306**
(0.5660)
0.7041
(1.1250)
4.1469***
(1.5633)
48.0045***
(0.3944)
135.2021***
(1.8924)
-0.02
sim
57753.00

Obs: Erros-padrão robustos entre parênteses. * p¡0.10, ** p¡0.05, *** p¡0.01 Variáveis de controle incluem:i)Aluno não falta
aula; ii)Pais ajudam a fazer a lição de casa; iii)Aluno frequentou o Ensino Infantil; iv)Professor frequentou mais que ES; v)
Professor tem mais de 10 anos de experiência; vi)Professor mora perto; vii)Professor acredita que mais de 99% da turma será
aprovada; viii) não há violência na escola; ix) Pais ajudam a fazer a lição de casa (turma); x) Aluno frequentou o Ensino
Infantil (turma); xi)Total de alunos. As estimações completas podem ser requisitadas aos autores.

Na tabela ??, conforme partimos do modelo mais ingênuo para o modelo mais sofisticado,
percebemos que os efeitos estimados dos tratamentos vão diminuindo em magnitude. No
modelo F E o efeito do tratamento P N E5 — deficiência mental— é negativo, ao passo que
é positivo para o tratamento P N E7 — transtorno desintegrativo da infância. A variação
da nota a cada ano é dada pelo coeficiente da variável 1[t = 1]. Como se pode notar, tal
coeficiente chega a 48 pontos, em média.
Esse resultado parece fazer sentido, a deficiência mental (PNE5) pode requerer uma série
de cuidados adicionais que podem interferir no aprendizado dos alunos não PNE. Já portadores da Sı́ndrome Desintegrativa da Infância (PNE7) tem efeitos mais discretos, que afetam
mais a capacidade de socialização dos alunos. O efeito positivo nesse caso pode se dever a
maior conscientização e participação dos não PNE no processo de integração do aluno PNE,
e pelo fato de tais alunos não exigirem maiores cuidados que podem interrompe o andamento
da aula.
Entretanto, é preciso verificar se tais efeitos não se deveriam a outro fator, tais como o
efeito professor. É possı́vel que os melhores — mais qualificados—ou os piores professores —
mais jovens, com menos prioridades de escolha de turmas — sejam alocados para as turmas
de inclusão. Para testar isso, elaboramos um teste de falsificação/placebo. Criamos uma
variável falsa de tratamento que assume valor igual a 1 para professores que só assumiram
uma turma com alunos de inclusão no ano seguinte (i.e. no ano 2010). As demais variáveis
do modelo permanecem inalteradas, e se referem aos anos de 2007 e 2009. Essa variável
15

informa se o professor possui alguma tendência especı́fica própria não relacionada a presença
de alunos PNE na turma. Os resultados desse teste se encontram na tabela ??. Como se
pode perceber nessa tabela, professores que assumiriam uma turma de inclusão com um
aluno com deficiência mental (PNE5) ou com Transtorno Desintegrativo da Infância (PNE7)
possuem uma tendência negativa comparativamente aos demais, indicando que talvez os
menos preparados tenham que assumir esse tipo de turma. Professores em turmas de inclusão
com surdez (PNE2) e deficiência múltipla (PNE6) apresentam tendências positivas, sugerindo
que estes sejam mais qualificados que seus colegas. Esses resultados alertam para o fato de
que os efeitos estimados na tabela ?? possam refletir uma seleção de professores e escolas
para participarem da polı́tica de inclusão.
Tabela 7: Falsificação/Placebo do modelo FE para verificar tendências dos professores
PNE1
PNE2
PNE3
PNE4
PNE5
PNE6
PNE7
placebo1
placebo2
placebo3
placebo4
placebo5
placebo6
placebo7
1[t = 1]
Constante
Controles
N

FE-Falsificação/Placebo
1.2255
(1.3186)
1.7264
(1.2692)
-1.1815
(1.2296)
0.1003
(0.8594)
-1.1989**
(0.5709)
1.0844
(1.1452)
3.6237**
(1.5769)
-3.2450
(2.0604)
5.8409***
(2.2642)
-0.4832
(1.9817)
-0.2199
(1.2300)
-1.7243*
(0.9131)
10.3376**
(4.3361)
-11.6788***
(4.2895)
48.0594***
(0.3961)
135.4634***
(1.8954)
sim
57753.00

Obs: Erros-padrão robustos entre parênteses. * p¡0.10, ** p¡0.05, *** p¡0.01 Variáveis de controle incluem:i)Aluno não falta
aula; ii)Pais ajudam a fazer a lição de casa; iii)Aluno frequentou o Ensino Infantil; iv)Professor frequentou mais que ES; v)
Professor tem mais de 10 anos de experiência; vi)Professor mora perto; vii)Professor acredita que mais de 99% da turma será
aprovada; viii) não há violência na escola; ix) Pais ajudam a fazer a lição de casa (turma); x) Aluno frequentou o Ensino
Infantil (turma); xi)Total de alunos. As estimações completas podem ser requisitadas aos autores.

Uma solução para lidar com esse problema seria incluir dummies de professor, e até mesmo
de escolas na regressão. Assim, isoları́amos possı́veis problemas de seleção de professores
e escolas. O problema é que o número de fatores a ser estimados seria muito grande, e
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incorrerı́amos no problema de parâmetros incidentais 18 . A alternativa encontrada consiste
em aplicar uma transformação “Within” nos dados, subtraindo as médias dos professores
do desempenho de cada aluno, e depois, para remover o efeito da escola, pode-se proceder
uma repetição desse processo, removendo a média das escolas de cada aluno. Na tabela
?? encontram-se as estimações com os dados transformados. O primeiro modelo F EP , sem
o efeito-professor, sugere um efeito positivo da polı́tica de inclusão sobre alunos não PNE
quando a deficiência encontrada é fı́sica (PNE4). Mas quando removemos também o efeitoescola, no modelo F EP E , temos que somente os alunos regulares de turmas de inclusão de
alunos com alunos com “Transtorno Desintegrativo da Infância” é que apresentam melhoras
no desempenho. A natureza dessa deficiência interfere menos no andamento das aulas.
Aliado a maior conscientização dos colegas não Portadores de Necessidades Especiais, tal
fato gera um efeito positivo para os demais alunos.
Tabela 8: Efeitos Médios da participação em turmas de inclusão na Proficiência de Matemática do 4o ano do EF - Variáveis Transformadas
PNE1
PNE2
PNE3
PNE4
PNE5
PNE6
PNE7
1[t = 1]
Constante
Efeito professor
Efeito Escola
N

F EP
-7.5429
(6.2211)
3.0724
(3.3006)
0.3330
(3.1533)
7.0927***
(2.4316)
1.2144
(1.7087)
-0.0459
(3.5559)
1.3913
(5.5240)
52.3334***
(1.2108)
8.0673***
(0.0997)
não
sim
57753.00

F EP E
-4.5587
(5.3028)
4.7909
(3.5892)
-1.6739
(3.6402)
2.5771
(2.6253)
-0.7660
(1.8155)
-2.6940
(4.0716)
9.3421*
(4.9300)
44.7706***
(1.5334)
8.0184***
(0.0999)
não
não
57753.00

Obs: Erros-padrão robustos entre parênteses. * p¡0.10, ** p¡0.05, *** p¡0.01 Variáveis de controle incluem:i) Aluno não falta
aula; ii) Pais ajudam a fazer a lição de casa; iii) Aluno frequentou o Ensino Infantil; iv) Professor frequentou mais que ES; v)
Professor tem mais de 10 anos de experiência; vi) Professor mora perto; vii)Professor acredita que mais de 99% da turma será
aprovada; viii) não há violência na escola; ix) Pais ajudam a fazer a lição de casa (turma); x) Aluno frequentou o Ensino
Infantil (turma); xi) Total de alunos. As estimações completas podem ser requisitadas aos autores.

Mas esses resultados avaliados na média podem ocultar efeitos heterogêneos ao longo da
distribuição de habilidades. A variável de proficiência transformada pela remoção dos efeitosprofessor e escola podem não ser ideiais para realizar esse teste se esta não for correlacionada
com a proficiência não transformada do aluno. No entanto, uma correlação simples igual a
0.83 mostra que ambas as variáveis são correlacionas e, portanto, é possı́vel e desejável que
se verifiquem os efeitos ao longo dos quantis.
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Isto é, haveria uma quantidade de parâmetros a ser estimada muito grande para o número de observações
disponı́vel.
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Na tabela ?? encontram-se estimações do modelo em ??. Foram realizadas estimações
para dois valores de λ (0.1 e 1). A estimação com λ = 0.1 é a preferida por se aproximar
mais do modelo de efeitos fixos, mas todas consideram a existência de efeitos fixos em algum
grau. Como se pode notar, quando se considera o modelo com λ = 0.1, a participação em
turmas de inclusão com algum aluno com autismo e Sı́ndrome de Rett (PNE1T) tem grande
efeito negativo (igual a 17 pontos a menos) sobre o desempenho dos alunos não PNE do
quartil mais alto de desempenho. Esse efeito cresce em magnitude nos quantis superiores de
desempenho. A participação em turmas com portadores de Deficiência Múltipla prejudica
o desempenho dos alunos do primeiro quartil, mas o efeito tem significância de somente
10%. Quando consideramos λ = 1, somente verificamos um efeito negativo na mediana de
desempenhos para os alunos de turmas com deficiência mental.
As turmas de inclusão com alunos com outras deficiências não mostrou efeitos estatisticamente significativos em nenhum quantil. Mesmo quando consideramos a participação
em turmas com portadores de Transtorno Desintegrativo da Infância, encontramos o efeito
positivo verificado anteriormente na média somente quando λ = 1, e ainda assim, o efeito
não é estatisticamente.
Tabela 9: Efeitos Médios da participação em turmas de inclusão na Proficiência de Matemática do 4o ano do EF - Variáveis Transformadas

PNE1T
PNE2T
PNE3T
PNE4T
PNE5T
PNE6T
PNE7T
1[t = 1]
Intercepto
Efeito professor
Efeito Escola

25%
-3.79956

λ = 0.01
50%
-9.59948

(7,29016)
1.94105
(4,40986)
0.72155
(5,02506)
-4.46964
(3,88638)
-1.74516
(2,14626)
-8,70665*
(4,56717)
3.23106
(7,58758)
47,07219***
(2,04557)
2,15896***
(0,23915)
não
não

(6,96081)
3.94145
(4,07448)
-1.06885
(4,6865)
-4.51665
(3,73144)
-1.00301
(2,04631)
-6.09295
(4,63555)
-0.90108
(7,06601)
47,84423***
(1,79263)
5,03482***
(0,14691)
não
não

75%
17,39679***
(6,12311)
3.82443
(5,39679)
4.39871
(5,58921)
-5.58197
(4,26333)
1.26492
(2,34705)
-2.38587
(4,84954)
-6.07924
(6,35713)
45,9513***
(2,11124)
10.9361
(0,23807)
não
não

25%
2.57603
(5,80183)
-1.0213
(4,31803)
-5.20636
(4,02459)
-5.30986
(3,29227)
2.55048
(2,31887)
-6.86551
(4,29281)
-6.69676
(5,3626)
41,46732***
(1,88551)
-7,84048***
(0,18755)
não
não

λ = 1 - Default
50%
75%
2.29621
-0.27165
(5,43714)
-3.49146
(4,3737)
-0.75285
(4,21115)
-6,40818**
(2,64661)
1.99324
(2,22852)
-0.12147
(4,1104)
4.05583
(4,98107)
41,49444***
(1,6648)
6,21272***
(0,13904)
não
não

(6,20559)
-6.13183
(5,60641)
-1.80024
(5,59694)
-2.37285
(3,69997)
0.54327
(2,68529)
-0.13201
(4,33773)
6.09357
(5,52712)
41,99537***
(1,96658)
19,10049***
(0,18135)
não
não

Obs: Erros-padrão robustos entre parênteses. * p¡0.10, ** p¡0.05, *** p¡0.01 Variáveis de controle incluem:i)Aluno não falta
aula; ii)Pais ajudam a fazer a lição de casa; iii)Aluno frequentou o Ensino Infantil; iv)Professor frequentou mais que ES; v)
Professor tem mais de 10 anos de experiência; vi)Professor mora perto; vii)Professor acredita que mais de 99% da turma será
aprovada; viii) não há violência na escola; ix) Pais ajudam a fazer a lição de casa (turma); x) Aluno frequentou o Ensino
Infantil (turma); xi)Total de alunos. As estimações completas podem ser requisitadas aos autores.
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5

Conclusão

O objetivo deste trabalho é avaliar o impacto dos Portadores Necessidades Especiais
(PNE) sobre o desempenho cognitivo dos não portadores. Poucos trabalhos abordam esse
tema, e os que existem avaliam principalmente o impacto da inclusão no próprio estudante
com necessidades especiais.
Com todo o arcabouço legal para a inclusão já estababelecido no Brasil, nenhuma avaliação
sobre a efetividade da polı́tica de inclusão foi realizada até hoje. Como resultado, muitos
recursos podem estar sendo desperdiçados em polı́ticas não necessariamente efetivas, ou até
mesmo prejudiciais. Este trabalho tenta fornecer subsı́dios para que se tenha um parâmetro
antes de implementar polı́ticas de inclusão de alunos portadores de necessidades especiais.
Para alcançar este objetivo foram utilizados os microdados do Prova São Paulo para os
anos de 2007 e de 2009. Como estratégia de estimação, primeiramente foi estimado um
modelo por Diferenças em Diferenças controlando o efeito fixo individual. Em seguida, para
mitigar um possı́vel viés de seleção na alocação dos alunos com necessidade especiais em turmas com professores mais ou menos preparados, foi realizada um teste de falsificação/placebo.
Este placebo consiste em atribuir o status de “tratados” em 2009 para os alunos de turmas de
professores que só assumiriam uma turma de inclusão em um perı́odo posterior (de 2010). A
idéia é a de que a direção da escola ou da secretaria de educação pode selecionar professores
melhores ou piores para lidar com alunos PNE. Os próprios professores mais experientes, com
prioridade de escolha de turmas no inı́cio do semestre, podem evitar turmas com alunos PNE
caso haja alguma dificuldade adicional para lecionar nessas turmas. Essa variável descreve
tendências especı́ficas próprias dos professores e não relacionadas a presença de alunos PNE
na turma. Este teste revelou a existência de um efeito estatisticamente siginificativo relacionado ao professor. Para remover esse efeito fixo do professor, os dados foram transformadas
pela remoção da média dos alunos de cada professor. Removemos também as médias por escola, e ao final, estimamos novamente o modelo de diferenças em diferenças. Essa estimação
final mostra que os pares não portadores de necessidades especiais não são afetados pela
presença de colegas PNE uma vez removidos os efeitos do professor e da escola. Somente
para a deficiência “Transtorno Desintegrativo da Infância” (sı́ndrome de Heller) observamos
um efeito estatisticamente significativo positivo.
Mas quando estimamos uma regressão quantı́lica considerando efeitos fixos individuais,
estimamos um impacto negativo sobre o desempenho em matemática da participação em
turmas de inclusão em haja algum aluno com Autismo e Sı́ndrome de Rett. Tal efeito cresce
entre os quartis de desempenho e é expressivo entre os alunos com melhor desempenho.
Estimamos também um efeito negativo na proficiência da participação em turmas com algum
aluno com Deficiência Múltipla em um dos quartis de desempenho. Usando um critério
de penalização maior para a regressão quantı́lica com Efeitos Fixos, observamos que na
mediana, há um efeito negativo em se participar em uma turma de inclusão com um aluno
com Deficiência Mental.
Tais resultados deveriam servir de alerta para os policymakers que já implantaram ou
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pretendem estabelecer uma polı́tica de inclusão. Se mal conduzidas, tais polı́ticas podem
produzir efeitos indesejados sobre os alunos não Portadores de Necessidades Especiais.
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