
 

1 

 

 

Anexo Metodológico 

 

Esse documento apresenta a metodologia utilizada no trabalho “Perda de aprendizado no Brasil durante a pandemia 

de covid-19 e o avanço da desigualdade educacional”, produzido pelo FGV EESP Clear. 

 

1. Simulação 

 

Fizemos nossa simulação com base no artigo do banco mundial Azevedo et al. (2020). Nesse artigo, os 

autores simulam o impacto do fechamento das escolas na nota do PISA. Em um primeiro momento, os autores 

estimam quantos pontos, em média, um aluno ganha por ano escolar. A partir do ganho anual, projetam qual seria 

o acréscimo dessa nota para o ano de 2020, a partir da seguinte fórmula:  

𝐺𝑎𝑝𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 2020 = ∆𝑎𝑝𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 −  ∆𝑎𝑝𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 ∗ 𝑇 ∗ (1 − 𝑀)               (1) 

onde ∆𝑎𝑝𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 é a taxa calculada anteriormente, T é a proporção de tempo que a escola ficou fechada e M uma 

medida de mitigação (T e M variam entre 0 e 1). Assim, o ganho de 2020 seria a sua taxa de aprendizado normal 

menos aquilo que deixou de ser ganho por não frequentar a escola (∆𝑎𝑝𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 ∗ 𝑇), mitigado pelo tanto que os 

alunos estudaram fora da escola, o M.   

Em nossa simulação para o caso brasileiro, utilizamos os dados do SAEB para calcular o aprendizado por 

ano escolar. Para estimar essa variação, primeiro, segmentamos nossa amostra em duas: entre o 5º e 9º ano do 

ensino fundamental e entre o 9º ano e o 3º ano do Ensino Médio. Para os anos finais do ensino fundamental, 

estimamos o ganho anual da nota ou em língua portuguesa ou em matemática da seguinte forma: 

∆𝑎𝑝𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 = (𝐴𝑝𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜9º 𝑎𝑛𝑜,  2019 −  𝐴𝑝𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜5º 𝑎𝑛𝑜, 2015) / 4         (2) 

onde 𝐴𝑝𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜9º 𝑎𝑛𝑜,2019 representa a média brasileira da nota ou em língua portuguesa ou em matemática 

do 9º ano em 2019 e consequentemente 𝐴𝑝𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜5º 𝑎𝑛𝑜,2015 a média da nota ou em língua portuguesa ou em 

matemática do 5º ano em 20151.  

Note que analisamos a mesma coorte de estudante que fez a prova no 5º ano em 2015 e 9º ano 2019. 

Entretanto, não podemos afirmar que são os mesmos estudantes nas duas amostras, uma vez que entre 5º ano em 

 
1 A média brasileira em 2019 de português foi de 260 pontos para o 9º ano e 215 pontos para o 5º ano. Em matemática a 

média no 9º ano foi de 263 pontos enquanto que no 5º ano foi de 228 pontos 
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2015 e 9º ano em 2019, houve estudantes que repetiram ou abandonaram a escola. Reproduzimos também a 

simulação com utilizando apenas dados de 2019 e comparando alunos do 5º ano e do 9º ano em 20192. 

Para os anos do Ensino Médio, a formula é: 

∆𝑎𝑝𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 = (𝐴𝑝𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜3º 𝑎𝑛𝑜,  2019 −  𝐴𝑝𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜9º 𝑎𝑛𝑜, 2015) / 3       (3) 

onde 𝐴𝑝𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜3º 𝑎𝑛𝑜,2019 representa a média da nota ou em língua portuguesa ou em matemática do 3º ano 

do ensino médio em 2019. Desta vez dividimos por três, pois são três séries entre o 9º ano e o 3º ano3. 

Após o cálculo do ganho por ano escolar aplicamos a fórmula (1) para estimar a perda referente a esse 

ano. Considerando o fechamento no meio de março e abertura no começo de novembro, temos que as escolas 

ficaram fechadas em 72% dos dias úteis, e com isso, assumimos que T = 0,72. Já o cálculo do parâmetro M está 

explicitado na próxima subseção. 

 

a. Mitigação 

A construção do termo de mitigação M é baseado em Azevedo et al. (2020). Este termo M é um parâmetro 

exógeno composto por dois outros termos: (i) acesso (A) e (ii) efetividade (E). Sendo assim o termo M é dado por: 

𝑀𝑛 = 𝐴𝑛 ∗ 𝐸𝑛 

onde, n representa ao nível de ensino que o aluno frequenta, n = {ensino fundamental (f), ensino médio (me)}. 

Os dados utilizados para estimação das variáveis do termo de mitigação M são da PNAD-COVID194 de 

agosto, 2020, realizada pelo IBGE. A pesquisa PNAD-COVID19 vem sendo realizada através de entrevistas por 

telefone desde o mês de maio de 2020. Esta é uma versão mais curta da PNAD Contínua, a qual coleta informações 

sobre trabalho, rendimentos e outros indicadores socioeconômicos dos domicílios brasileiros5. 

A partir do mês de agosto a pesquisa passou a ter uma seção específica sobre educação, composta pelas 

seguintes e respostas da Tabela 1 a seguir: 

 
2 Esses resultados estão na aba Final (só 2019) da planilha Simulação. 
3 A média para o 3º ano do Ensino Médio em 2019 foi de 278 pontos para língua português e 277 pontos para matemática. 
4 Para mais informações sobre metodologia da pesquisa acesse: < https://www.ibge.gov.br/estatisticas/investigacoes-

experimentais/estatisticas-experimentais/27946-divulgacao-semanal-pnadcovid1?t=o-que-

e&utm_source=covid19&utm_medium=hotsite&utm_campaign=covid_19>. 

 
5 Para mais informações acesse: < https://www.ibge.gov.br/estatisticas/multidominio/condicoes-de-vida-desigualdade-e-

pobreza/17270-pnad-continua.html?=&t=o-que-e> . 

https://www.ibge.gov.br/estatisticas/investigacoes-experimentais/estatisticas-experimentais/27946-divulgacao-semanal-pnadcovid1?t=o-que-e&utm_source=covid19&utm_medium=hotsite&utm_campaign=covid_19
https://www.ibge.gov.br/estatisticas/investigacoes-experimentais/estatisticas-experimentais/27946-divulgacao-semanal-pnadcovid1?t=o-que-e&utm_source=covid19&utm_medium=hotsite&utm_campaign=covid_19
https://www.ibge.gov.br/estatisticas/investigacoes-experimentais/estatisticas-experimentais/27946-divulgacao-semanal-pnadcovid1?t=o-que-e&utm_source=covid19&utm_medium=hotsite&utm_campaign=covid_19
https://www.ibge.gov.br/estatisticas/multidominio/condicoes-de-vida-desigualdade-e-pobreza/17270-pnad-continua.html?=&t=o-que-e
https://www.ibge.gov.br/estatisticas/multidominio/condicoes-de-vida-desigualdade-e-pobreza/17270-pnad-continua.html?=&t=o-que-e
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Tabela 1: Perguntas Educacionais – PNAD-COVID19 Agosto/2020 

Pergunta Descrição Resposta 

(a) Frequenta escola 

Sim 

Não 

Não aplicável 

(b) 

Na semana passada, _____ foram 

disponibilizadas atividades escolares para 

realizar em casa? 

Sim, e realizou pelo menos parte delas 

Sim, mas não realizou (por qualquer motivo) 

Não 

Não, porque estava de férias 

Não aplicável 

(c) 
Na semana passada, em quantos dias _____ 

dedicou-se às atividades escolares?  

1 dia 

2 dias 

3 dias 

4 dias 

5 dias 

6 ou 7 dias 

Não aplicável 

(d) 

Na semana passada, quanto tempo por dia 

____ gastou fazendo as atividades escolares?  

escolares?  

Menos de 1 hora 

De 1 hora a menos de 2 horas 

De 2 horas a menos de 5 horas 

5 horas ou mais 

Não aplicável 

     Fonte: Dicionário – PNAD-COVID19 – Agosto/2020. Elaboração própria. 

Nesse sentido, a partir da pergunta (a) pudemos separar apenas os indivíduos que frequentam escola. Além 

disso, restringimos nossa análise a população de jovens e crianças até 17 anos de idade. E, seguindo a definição 

estabelecida pelo relatório mensal de agosto 6 , os indivíduos que frequentam escola e pertencem ao ensino 

fundamental são os “Sem instrução” e com “Fundamental incompleto”, já os alunos que compõe o ensino médio 

são os “Fundamental completo” e “Médio Incompleto”.  

O termo An, foi construído a partir da pergunta (b), em termos percentuais. Ou seja, dividimos o número de 

alunos que responderam à pergunta (b) com “Sim, e realizou pelo menos parte delas” pelo total de alunos que 

frequentam escola no ensino fundamental, ou ensino médio. Algebricamente: 

 

𝐴𝑛 =  
𝐴𝑙𝑢𝑛𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑓𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑚 𝑒𝑠𝑐𝑜𝑙𝑎 𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑚 𝑝𝑒𝑙𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑎𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑢𝑛𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑓𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑚 𝑒𝑠𝑐𝑜𝑙𝑎
 

 
6 “Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios: PNAD COVID19: agosto/2020: resultado mensal / IBGE, 

Coordenação de Trabalho e Rendimento” 
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A média para o Brasil de alunos que tiveram e realizaram parte das atividades foi de 80,9%, 3,1% tiveram, 

mas não realizaram, 14,2% não tiveram atividades e 1,9% estavam de férias. No ensino fundamental, os resultados 

foram similares, 81,2% tiveram e completaram as atividades, 2,9% tiveram, contudo não completaram os 

exercícios, 14,0% não teve atividades e 1,8% dos estudantes estavam de férias. Já no ensino médio, os percentuais 

foram de 79,6%, 3,7%, 14,7% e 2,0%, respectivamente.    

Quanto ao termo En, este foi definido a partir da pergunta (d). Vale destacar que aqui a população que compõe 

essa pergunta são apenas os estudantes que responderam “Sim, e realizou pelo menos parte delas” na pergunta 

(a). A partir das quatro possibilidades de resposta dividimos em quatro níveis de intensidades (I). Esse nível de 

intensidade foi dividido com base na LEI Nº 9.394 de 20 de dezembro de 19967 a qual define a carga horária para 

o ensino fundamental e médio de 40 horas semanais. Portanto, dividimos a intensidade conforme a Tabela 2. 

Tabela 2: Intensidade das Atividades em relação a um dia letivo normal 

Resposta 
(I) = Intensidade em relação a um dia letivo 

normal 

Menos de 1 hora 25% 

De 1 hora a menos de 2 horas 50% 

De 2 horas a menos de 5 horas 75% 

5 horas ou mais 100% 

      Fonte: Elaboração própria. 

Sendo assim, o termo En é dado por: 

𝐸𝑛 =  ∑
𝐴𝑙𝑢𝑛𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑟𝑎𝑚 𝑎𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 (𝐼)

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑢𝑛𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑟𝑎𝑚 𝑎𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠
∗ 𝐼 

 

Analisando todo o país, entre os alunos que realizaram atividades a grande maioria apresentou intensidade de 

1 hora a menos de 5 horas (50% e 75% de intensidade em relação a um dia letivo normal), representando mais de 

85% dos estudantes no ensino básico. No ensino fundamental, isso representou mais de 86%, enquanto no ensino 

médio o percentual foi relativamente mais baixo 83%. Todavia, considerando o percentual de alunos que se 

dedicaram por 5 horas ou mais, os estudantes de ensino médio apresentaram o maior percentual, 13,3%, enquanto 

no ensino fundamental 7,8% se dedicaram por 5 horas ou mais.   

 
7 http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/lei9394_ldbn1.pdf 
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Portanto, o termo de efetividade resultou em 65,6% no ensino básico (ensino fundamental e ensino médio), 

64,8% e 68,7% no ensino fundamental e ensino médio, respectivamente. O termo M, dado pelo produto de An*En 

resultou em 53,1% para o ensino básico, 52,6% para o ensino fundamental e 54,7% para o ensino médio na média 

nacional. 

 

b. Cenários 

Nas nossas simulações, propusemos 3 cenários de mitigações diferentes. O primeiro cenário seria o mais 

otimista, assumindo En = 1, e com isso, temos que 𝑀𝑛 = 𝐴𝑛. Nesse cenário, a única medida de mitigação adotada 

nesse contexto seria caso o aluno estivesse realizando alguma atividade escolar ou não. A hipótese assumida nessa 

conjuntura é que o aluno que está realizando atividades escolares está apreendendo tanto quanto caso ele estivesse 

em sala de aula.  

O terceiro cenário seria o mais pessimista e nesse caso, assumimos 𝑀𝑛 = 0. Isto é, enquanto as crianças 

estiveram em casa nenhum aprendizado foi acrescido e o ganho de conhecimento em 2020 foi derivado apenas do 

momento em que eles estiveram na escola. Vale ressaltar que assumimos que nenhum aprendizado foi perdido, 

isto é, se o aluno ganhou 5 pontos até março, quando voltar as aulas ele continua com os 5 pontos de conhecimento 

adquirido.  

Finalmente temos o cenário intermediário. Nele, usamos como mitigação a seguinte fórmula já apresentada:  

𝑀𝑛 = 𝐴𝑛 ∗ 𝐸𝑛 

Portanto, como já explicamos na sessão anterior, ponderamos as pessoas que estão realizando suas atividades 

pela quantidade de horas dedicadas. A hipótese assumida nesse cenário é que os alunos que estão estudando 5 

horas ou mais estão aprendendo tanto quanto como se estivesse na escola.  

Os resultados dessas simulações encontram-se na aba Final da planilha simulação. 
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2. Efeitos por Estado e Efeitos Heterogêneos de acordo com características pessoais 

 

Em nossa simulação também olhamos para efeitos estratificados para diferentes níveis. Primeiramente, 

olhamos para os estados brasileiros, e assim fizemos toda análise para cada estado. Por exemplo, em São Paulo 

estimamos o ganho anual pela nota do SAEB utilizando a mesma metodologia acima: calculamos a média de 

português (matemática) para o 5º e 9º ano do Ensino Fundamental e 3º ano do Ensino Médio no estado de São 

Paulo, assim aplicamos a fórmula (2) e (3) para descobrir o ganho anual do estudante paulista. Posteriormente 

fizemos o cálculo da mitigação para o estado de São Paulo. Ponderamos também pela quantidade de horas 

estudadas para chegar nos 3 cenários de ganhos de 2020 para o caso paulista. Esses cálculos foram realizados para 

todos os estados brasileiros8 

Além disso, com o propósito de identificar os grupos mais prejudicado, fizemos também a estratificação 

por sexo, raça/cor e escolaridade da mãe. Isto é, primeiramente dividimos nossa amostra para o sexo masculino e 

feminino, dentro de cada estrato, segmentamos por raça, criando assim quatro grupos: homem branco, homem 

não-branco, mulher branca e mulher não-branca. Posteriemente, para cada conjunto, separamos cinco categorias, 

formados de acordo com os seguintes níveis de escolaridade de suas mães: sem instrução, fundamental incompleto, 

fundamental completo, ensino médio completo e superior completo. Com isso, ficamos com grupos como homem 

branco cuja mãe não estudou, homem branco cuja mãe não completou o fundamental, até homem branco com mãe 

com ensino superior. Esse mesmo procedimento foi repetido para homem não-branco, mulher branca e mulher 

não-branca, ao final ficamos com 24 grupos.  

O cálculo foi o mesmo descrito acima, realizando assim cada estimativa para todo os 24 grupos. Entretanto, 

vale ressaltar que nesse caso tivemos que usar as notas de 2017 e 2013, pois com os dados disponibilizado até 

agora pelo INEP, não era possível fazer essas divisões que realizamos.  

Para exemplificar melhor o cálculo descrito, tomemos como exemplo o homem negro cuja mãe não 

estudou. Nesse estrato calculamos o ganho para os anos finais do ensino fundamental da seguinte forma: 

∆𝑎𝑝𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 = (𝐴𝑝𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜9º 𝑎𝑛𝑜,  2017 −  𝐴𝑝𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜5º 𝑎𝑛𝑜, 2013) / 4 

onde 𝐴𝑝𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜9º 𝑎𝑛𝑜,2017 nesse caso seria a media da nota de português (matemática) do 9º ano de 2017 de 

um homem negro cuja mãe não estudou.  

 Para o cálculo de mitigação usamos o mesmo método, calculando a porcentagem dos homens negros cuja 

mãe não estudou que realizou atividade escolar e depois ponderando dentro desse grupo pelo número de horas 

 
8 Esses resultados estão na aba Final da planilha Simulação. 
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estudadas. Após o cálculo da mitigação, aplicamos a fórmula (1) para descobrir o ganho de aprendizado desse 

estrato em 2020. Esse procedimento então, foi repetida para todos os grupos adotados9 

 

 

 

 
9 Os resultados dessa análise estão na planilha Efeitos Heterogêneos.  
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