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Resumo 

As últimas décadas foram caracterizadas por avanços na educação brasileira. Todavia, entre os 
anos iniciais e finais do Ensino Fundamental, os indicadores de qualidade educacional mostram 
descontinuidade neste processo de melhoria. O presente estudo teve como intuito mensurar a 
relação entre mudança de ciclo educacional e habilidades cognitivas e não-cognitivas dos 
estudantes. Para tanto, foram utilizados os dados de uma pesquisa longitudinal em Sobral/CE, 
desenvolvida nos anos de 2018 e 2019 com 2104 alunos. As habilidades socioemocionais foram 
avaliadas pela aplicação do instrumento SENNA 2.0 e as habilidades cognitivas pela aplicação 
de uma prova de português e matemática. Como resultado, encontramos evidências de não-
aleatoriedade na mudança de escola durante à transição, contribuindo para perpetuar a 
desigualdade educacional. Ao avaliar o impacto dessa mudança usando o método de Diferenças-
em-Diferenças, não encontramos impacto significativo sobre nenhuma habilidade, nem levando 
em conta possíveis peer effects. Ao segmentar a amostra, encontramos que alunos que 
moravam em bairros distrito de sobral que mudaram para escolas de tempo integral obtiveram 
melhor desempenho cognitivo que alunos que não mudaram de escola. Estes alunos também 
apresentaram piores scores de Amabilidade em relação à alunos que mudaram para escolas 
comuns. 

Abstract 

The last decades were characterized by improvements in Brazilian education. However, between 
elementary school and middle school, the educational quality indicators show discontinuity in this 
improvement process. This study aims to measure the relationship between educational cycle 
changes and students' socioemotional and cognitive skills. For this purpose, we used data from 
longitudinal research conducted with 2101 students in 2018 and 2019 in Sobral/CE. The students' 
socioemotional skills were measured using the SENNA 2.0 instrument and cognitive skills by a 
Portuguese and Mathematics exam. As a result, we found evidence of non-randomness in school 
changing during transition, helping to perpetuate educational inequality. Assessing the impact of 
changing schools over transition using the Differences-in-Differences method, we found no 
significant impact on any skill, not even considering a peer effect plus. Segmenting the sample, 
we found that students who lived in neighborhoods-districts of Sobral who changed to full-time 
schools performed better than students who did not.These students also had worse 
Agreeableness scores compared to students who moved to regular schools. 
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1. Introdução  

Brasil tem históricos problemas de desempenho em avaliações que buscam verificar a 
qualidade da educação. Na avaliação do PISA em 2000, o país ocupou a última posição no 
ranking dos 32 países analisados3. Com o objetivo de melhorar a qualidade da educação, os 
gastos nessa área cresceram 180% entre 2002 e 2013. Em proporção do PIB, os gastos subiram 
de 4,9% para 5,4%. Apesar do aumento no orçamento, as melhorias na qualidade da educação 
não ocorreram na mesma velocidade. Entre as edições de 2000 e 2018 do PISA, o aumento 
percentual do desempenho brasileiro variou entre 4,2% (Leitura) e 7,8% (Matemática). Contudo, 
estes avanços não foram suficientes para tirar o país das últimas posições do ranking(FALCÃO, 
2015; SASSAKI et al., 2018; SOARES et al., 2012). 

Em adição, a qualidade da educação não evoluiu de modo uniforme entre os segmentos 
da educação básica. Dados do IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) indicam 
que o Brasil alcança todas as metas referentes aos anos iniciais do ensino fundamental (1º ao 
5º ano) desde 2007. Porém, não atinge a meta para os anos finais (6º ao 9º ano) desde 2011. 
Estes resultados sugerem que se investigue o que ocorre na transição dos anos iniciais para os 
anos finais do ensino fundamental que poderia explicar essa maior dificuldade no cumprimento 
das metas na segunda parte desta etapa de ensino. 

Há vasta evidência na literatura dos problemas associados à transição de ciclo escolar, 
especialmente entre os anos correspondentes aos anos iniciais e finais do Ensino 
Fundamental24. No tocante o aprendizado, Rockoff & Lockwood, (2010a) encontraram que 
alunos que vão para as escolas onde apenas o segundo segmento do ensino fundamental é 
oferecido, apresentaram pior desempenho em matemática e inglês do que aqueles que estão 
em escolas com todos os  segmentos. Outros estudos, como Ryan et al., (2013), Coelho et al., 
(2017) e Akos et al., (2015) encontraram queda no desempenho dos alunos após a transição 
escolar. 

Os estudos citam dois pontos fundamentais para explicar a queda de desempenho após 
a transição: (i) os problemas psicológicos associados à entrada na adolescência; e (ii) as 
questões relacionadas a características da escola nova, como as diferentes formas de transição 
de ciclo educacional e suas consequências, (por exemplo, a perda de pares), além das diferentes 
metodologias de ensino.  

O primeiro ponto aparece devido a transição para os anos finais do Ensino Fundamental 
confundir-se com a entrada do estudante na puberdade. Esta fase está associada com diversas 
transformações na vida do adolescente. Relações interpessoais com os amigos tornam-se 
relativamente mais importantes se comparadas com pais e professores. Também há um 
aumento no desejo por aceitação dentro de um grupo social e por maior autonomia. Por outro 
lado Coelho et al., (2018) e Fenzel, (2000) mostraram que questões como bullying, dificuldades 
de adaptação em um ambiente novo, o desafio de lidar com novas rotinas, atividades escolares 
mais difíceis e o processo de fazer novos amigos impactam o lado psicológico dos alunos, 
podendo inclusive levar a problemas de saúde mental mais graves. 

Com relação ao segundo ponto, Holas & Huston (2012) e Rockoff, (2010b) analisaram 
como as características das escolas impactam na transição escolar. Tais estudos mostraram que 
alunos da mesma série, mas de diferentes tipos de escola têm resultados diferentes. Estudantes 
com turmas acolhedoras, e com professores que possuem relacionamento próximo ao aluno 
tiveram notas melhores, maior engajamento escolar e uma maior percepção de auto-

 
3 Ministério da Educação. PISA 2000: Relatório Nacional. Brasília, 2001. 
4 Nos Estados Unidos, essa transição acontece entre a Elementary School e Middle School/Junior High School, 
respectivamente. Vale a pena mencionar que utilizando a terminologia estadunidense, a transição no Brasil ocorre 
entre o K-5 e o K-6, enquanto, em geral, a transição por lá acontece entre K-6 e o K-7. 



competência. Além disso, mostraram que características como tamanho e heterogeneidade da 
escola também fazem a diferença, dado a dificuldade em ensinar grupos grandes e diversos de 
adolescentes. Estes estudos encontraram queda no desempenho dos alunos e problemas 
psicológicos decorrentes deste momento. Entretanto, é necessária maior investigação das 
características das escolas brasileiras que podem potencializar (ou mitigar) esses efeitos, além 
de ser necessário colocar maior foco nas consequências dessas características escolares nas 
habilidades e no aprendizado dos alunos. 

Uma investigação mais profunda sobre as habilidades socioemocionais, então, torna-se 
indispensável. Este tipo de habilidade está diretamente relacionado com resultados futuros e 
comportamentos saudáveis, como maiores salários e escolaridade, maior performance 
acadêmica e menor probabilidade de evasão escolar, além de menor chance do uso de drogas. 
Alguns estudos indicam que as habilidades socioemocionais importam tanto quanto as 
habilidades cognitivas para determinar os resultados de uma pessoa na vida adulta (HECKMAN 
et al., 2006; POROPAT, 2009; SANTOS, et al., 2014). 

Sendo assim, o presente estudo tem como objetivo investigar o efeito da transição escolar 
entre os anos iniciais e finais do ensino fundamental, a partir de um estudo longitudinal censitário 
da rede pública de Sobral-CE. Existe um padrão de seleção dos alunos ao trocarem de escola 
entre o 5º e o 6º ano? Alunos com características semelhantes vão para uma mesma unidade 
de ensino? Além disso, busca-se mensurar qual os efeitos da mudança de escola no aprendizado 
e nas habilidades socioemocionais dos estudantes analisados. Há prejuízo em se mudar de 
escola? Qual a importância das características da Escola? O foco principal estará em 
compreender como a transição impacta as habilidades socioemocionais desses alunos e o 
desempenho em provas de português e matemática. Desta forma, busca-se utilizar uma base de 
dados ainda pouco explorada para preencher uma lacuna importante sobre a transição de ciclos 
no Brasil.  

 Como resultado, encontramos evidências de que a mudança de escola na transição dos 
anos iniciais para os anos finais não é aleatória. Ademais, ao avaliar o impacto dessa mudança 
usando o método de Diferenças-em-Diferenças, não encontramos impacto significativo sobre 
proficiência escolar e habilidades socioemocionais. Ao segmentar a amostra, encontramos que 
alunos que moravam em bairros-distrito de Sobral que mudaram para escolas de tempo integral 
obtiveram maior sucesso na transição ciclo escolar, pois apresentaram maiores níveis de 
aprendizado que alunos que não mudaram descola. Estes alunos também apresentaram piores 
scores de Amabilidade em relação à alunos que mudaram para escolas de tempo parcial.  

2. Revisão de Literatura 

 Como mencionado anteriormente, os problemas relacionados à transição escolar do 
Ensino Fundamental I para o Ensino Fundamental II já são bem documentados pela literatura 
internacional. Em relação ao aprendizado, encontra-se queda entre 0,1 e 0,2 desvio-padrão no 
desempenho em Matemática e Leitura. Como comparação, programas bem-sucedidos de 
intervenção com o objetivo de melhorar a eficácia do professor resultam em aumento no 
desempenho do aluno em patamar similar. Ademais, o efeito negativo da transição é maior para 
estudantes de grupos minoritários ou que já possuam menores níveis de proficiência escolar. 
Nestes casos, mesmo programas de intervenção que suavizam os impactos negativos da 
transição não são suficientes para evitar a queda de desempenho dos alunos (ROCKOFF 2010b; 
AKOS 2014; RYAN 2013; ROSENBLATT 2008). 

 Não obstante, as evidências não se restringem ao desempenho em disciplinas escolares 
dos alunos. Aspectos psicológicos também foram analisados. Em geral, a transição para os anos 
finais do Ensino Fundamental confunde-se com a entrada do estudante na puberdade. Esta fase, 
está associada com diversas transformações na vida do adolescente. Relações interpessoais 
com os amigos tornam-se relativamente mais importantes do que a com os pais ou professores, 



aumentando o desejo por aceitação dentro de um grupo social e por maior autonomia. Apesar 
disso, há incompatibilidade entre necessidades dos alunos e o ambiente e práticas das novas 
escolas. A exposição a diversos professores distintos coloca desafios tanto de aprendizado 
quanto comportamentais: os estudantes precisam se adaptar ao “jeito” de cada professor 
lecionar, verificar o aprendizado e gerenciar a sala de aula. Além disso, o fato de cada professor 
passar menos tempo com a turma dificulta a formação de vínculos e a identificação por parte do 
professor de situações-problemas vivenciados pelos alunos, seja em casa, seja em relação a 
outros colegas de classe. Estes fatores contribuem para a queda do engajamento escolar e 
podem impactar a autopercepção de competência acadêmica do aluno. (SCHULENBERG et al., 
1987; ANDERMAN e MIDGLEY 1997; Hughes & Cao, 2018). 

 A preocupação com aspectos psicológicos dos alunos no momento da transição não é 
um assunto novo. Por exemplo, Finger e Silverman (1966) avaliaram que a queda de 
desempenho acadêmico associado à transição para as Middle Schools americanas pode estar 
relacionada com a perda de motivação acadêmica: estudantes que tiveram melhores 
desempenhos depois da transição tinham 7 desvios-padrão a mais de motivação acadêmica do 
que aqueles que pioraram seu desempenho. 

 Usualmente, a literatura indica que os problemas relatados recaem no fato de os alunos 
passarem por transformações psicológicas e sociais decorrentes da puberdade. Todavia, esta 
não parece ser a única explicação, segundo Arens et al. (2013). Como a transição escolar ocorre 
geralmente antes da puberdade na Alemanha, foi possível separar o efeito da transição escolar 
do efeito da puberdade. O trabalho conclui que a transição, mesmo ocorrendo antes da 
puberdade, também contribuiu para queda nos escores de linguagem e matemática. 

 Outros dois problemas associados à transição são a perda de pares e as características 
das escolas. Em relação ao primeiro ponto, Evangelou et al (2008), argumenta que uma transição 
de sucesso envolve o desenvolvimento de novas amizades e a melhora da autoestima e 
autoconfiança do aluno. Neste sentido, uma transição positiva está relacionada a uma boa rede 
de relacionamentos, ao desenvolvimento de amizades, a boa adaptação à nova escola e ao 
aumento do engajamento escolar. Deste modo, Rice (2011) afirma que questões sociais como 
sofrer bullying, relacionar-se com alunos mais velhos e a possibilidade de se sentir sozinho em 
uma escola nova são as maiores preocupações dos estudantes no período de transição. 

 Já o outro ponto, relaciona as características das escolas com o sucesso na transição 
de ciclo. Schwerdt and West (2012) verificaram quais os efeitos das diferentes características de 
uma Middle School americana em relação as Elementary Schools. O trabalho identificou que os 
alunos que entraram nas escolas que abrangiam apenas anos finais do ensino básico 
apresentavam queda no desempenho comparado com seus pares que estudavam em escolas 
com anos iniciais e finais. Similarmente, a evasão escolar nas Middle Schools era 20% maior, 
além de possuírem maior absenteísmo discente. Ao discutir os potenciais mecanismos 
geradores destes resultados, os autores argumentam que as escolas com apenas anos finais 
gastam em média 11% menos por aluno e possuem maior razão professor-aluno, mesmo 
englobando menos anos escolares. 

 No Brasil, há pouca evidência acerca da transição de ciclos, principalmente quantitativos. 
Um exemplo é Hauser (2007) que avaliou quinze estudos publicados, todos qualitativos, sobre 
transição escolar do 5º para o 6º ano entre 1987 e 2004. Segundo a autora, os principais temas 
abordados são as implicações psicossociais e pedagógicas, o papel do professor no contexto da 
transição, a percepção dos pais sobre este período de mudança e as relações interpessoais do 
aluno com os diferentes segmentos da escola. Estes estudos procuraram entender o cotidiano, 
as expectativas e os conflitos dos estudantes e dos professores. Eles mostraram que os 
principais problemas são o maior ritmo das aulas em conjunto com a maior rigidez, além do maior 
distanciamento entre alunos e professores. 



 Bruel e Bartholo (2012), ao analisarem os aspectos que influenciam a desigualdade de 
oportunidades educacionais no Rio de Janeiro, identificaram seletividade na transição do 5º para 
o 6º ano:  alunos que estavam em uma escola de bom desempenho no 5º ano têm maior chance 
de estarem em uma escola que também tenha bom desempenho no 6º ano. Uma limitação deste 
trabalho é que ele não analisa as características de cada escola (para além do seu desempenho 
médio) e nem como elas impactam os alunos. 

 Por este motivo, um foco maior nas características das escolas é crucial para avaliar o 
impacto nas habilidades socioemocionais e no aprendizado ainda mais ao levar em conta uma 
característica importante que pode diferenciar as escolas brasileiras: as escolas de tempo 
integral.  

 As diferentes características dessas escolas em relação as escolas de tempo parcial 
levaram a literatura a investigar seus efeitos sobre desempenho. Aquino (2011) utiliza Propensity 
Score Matching e Diferenças em Diferenças para avaliar o Programa Escola de Tempo Integral 
do Governo do Estado de São Paulo no desempenho da prova SARESP, aplicada no estado. O 
resultado encontrado mostra que que o programa não apresentou nenhum efeito no desempenho 
na prova. Já Passuelo (2020) analisa a diferença de desempenho na Prova Brasil entre alunos 
de escola pública em tempo-integral e escolas tradicionais do Estado de São Paulo. Utilizando 
Average Treatment Effect on Treated e Propensity Score Matching, o autor encontra impacto 
positivo das escolas para o 5º e 9º ano. 

 Dado o crescimento do modelo de tempo integral no Brasil e os bons resultados que vem 
sendo encontrados nas avaliações de impacto, incluí-las nas análises de efeitos do período de 
transição escolar nos permite identificar se este tipo de política, pode de fato, ajudar a atenuar 
os problemas na transição escolar. Apesar de todas essas evidências acerca do impacto da 
Transição de Ciclo na vida dos estudantes, poucos estudos utilizam arcabouços metodológicos 
quantitativos, especialmente no Brasil. Sendo assim, buscamos tratar a Transição de Ciclo com 
a natureza de um programa, de modo a tentar relacionar a organização desse período entre os 
gestores escolares e o aluno e sua família, com as habilidades socioemocionais e o seu 
aprendizado. 

3. METODOLOGIA E BASE DE DADOS 
 

3.2. Base de Dados 

Para desenvolver este trabalho, utilizaremos uma base de dados desenvolvida pelo 
Laboratório de Estudos e Pesquisas em Economia Social (LEPES) em parceria com o Instituto 
Ayrton Senna (IAS). A coleta se iniciou em 2018, com uma pesquisa realizada com todos os 
alunos do 5º ao 9º ano da rede municipal da cidade de Sobral no Ceará. Destes, 2423 alunos 
eram do 5º ano do Ensino Fundamental. Em 2019, a pesquisa continuou com os alunos que 
então estavam no 6º ano, envolvendo 31 escolas e 2442 alunos que participaram de ao menos 
um dos três dias de aplicação dos questionários.  

No total, 2104 alunos fizeram a pesquisa em ambos os anos e, assim, foi possível 
acompanhá-los no momento da transição dos anos iniciais para os anos finais do Ensino 
Fundamental. Os alunos responderam a questionários com informações sobre seu contexto 
socioeconômico e habilidades socioemocionais. Este último item foi mensurado através do 
instrumento SENNA5, que tem como objetivo acompanhar a evolução das competências 
socioemocionais em ambiente escolar. As competências são divididas em cinco grupos, são elas 
(I) Autogestão; (II) Engajamento com o Outro; (III) Amabilidade; (IV) Resiliência Emocional; e (V) 
Abertura ao Novo. Cada domínio se divide em habilidades específicas, chamadas de facetas. A  

 
5 O SENNA também desenvolvido em parceria do LEPES e do IAS. 



Figura 1 apresenta as competências e suas facetas mensuradas pelo SENNA. Por simplificação, 
neste estudo iremos trabalhar apenas com os cinco domínios. 

 Sobre aprendizado, optamos por utilizar como proxy, dados de uma prova semestral, 
aplicado pela Secretária de Educação (SEDUC) de Sobral. Os estudantes realizaram provas de 
Matemática e Língua Portuguesa, no 2º semestre de 2018 e no 1º semestre de 2019. No total, 
30 questões de cada disciplina foram aplicadas nos dois momentos. As notas obtidas pelos 
alunos estão em percentual de acerto (0% a 100%). 

Figura 1 - Organização do instrumento SENNA 2.0 com a divisão entre os vonstrutos do SENNA 2.0 

 

Fonte: Instituto Ayrton Senna. 

3.3. Padrão de Transição 

 Como a transição envolve mudança de ciclo educacional, muitos alunos precisaram 
mudar de escola entre 2018 e 2019. Entre os alunos que participaram da pesquisa, 1503 alunos 
(71% do total) trocaram de escola no período. O aluno que está no 5º ano pode seguir os 
seguintes caminhos: (i)sua escola de anos iniciais não possui do 6º ano em diante e ele muda 
para uma outra escola, juntamente com grande parte dos seus colegas de 5o ano;(ii) sua escola 
de anos iniciais não oferece do 6º ano em diante e ele muda para uma outra escola em que 
poucos ou nenhum de seus colegas de 5º ano também mudam; (iii) sua escola de anos iniciais 
possui o 6º ano e, portanto, ele não precisa mudar de escola6. A Figura 2 esquematiza as 
possíveis situações descritas acima.  

Desta forma, é possível verificar a associação entre as diferentes configurações de 
transição dos anos iniciais para os anos finais e os resultados de aprendizado e habilidades 
socioemocionais dos estudantes. Além disso, se uma escola de anos finais é formada por 
estudantes que frequentaram uma mesma unidade de ensino nos anos iniciais, a literatura 
sugere que haja benefícios na transição (ROCKOFF; LOCKWOOD, 2010b; HOLAS; HUSTON, 
2012). Por fim, ao dividir entre alunos que mudaram e alunos que não mudaram de escola, será 
possível ver a associação entre mudança de escola e resultados dos estudantes. 

 
6 Há também aqueles alunos que não permanecem na mesma escola, mesmo ela ofertando o 6º ano. Todavia, 

estes casos representam um número bem pequeno de alunos e, portanto, não será o objeto de nossa análise. 



Fonte: Elaboração Própria. 

 

Uma abordagem, neste contexto, é agrupar os alunos com base na escola frequentada 
no 5º ano do ensino fundamental em 2018 e assim verificar em qual escola eles estão estudando 
no 6º ano em 2019. Este método permite identificar se há algum padrão de mudança, pois as 
mudanças não são aleatórias e são determinadas por um conjunto de características dos alunos. 
Assim, suponha que observemos, por exemplo, dois grupos de estudantes de uma mesma 
escola mudando para duas instituições diferentes. Se um desses grupos apresenta 
características relacionadas com comportamentos de risco, enquanto o outro grupo não, então, 
teremos evidências que há seletividade na transição com base em características dos alunos. 

Para quantificar a importância das características dos alunos ao transferir de escola 
aplicamos uma abordagem similar a Bruel e Bartholo (2012), adicionando uma modificação para 
incluir a presença de situações de risco dos alunos. Assim, modelamos esta abordagem por uma 
regressão logística, através da seguinte expressão: 

Equação 1 

𝑌𝑡 = 𝛼 + 𝛽1𝑌𝑡−1 + 𝛽2𝐶𝑖 +  휀      

Onde, 𝛼 é o intercepto da regressão; 𝑌𝑡 é uma variável binária que assume 1 se o aluno 
estava matriculado em uma escola que estava no quarto quartil de notas, ou seja, de mais alto 
desempenho dentro de Sobral, em 2019 (tempo 𝑡) e 0, caso contrário; 𝑌𝑡−1 é uma variável binária 
que assume 1 se o aluno estava matriculado em uma escola que estava no quarto quartil de 
notas em 2018 (tempo 𝑡 − 1) e 0, caso contrário; 𝐶𝑖 é um vetor que representa características de 
controle, como por exemplo: sexo, cor, características socioeconômicas, etc. 

Com este modelo, poderemos ter evidências da existência de não-aleatoriedade na transição, 
a depender de fatores como a qualidade da escola de anos iniciais e características dos alunos 
e das escolas. Além disso, será possível verificar um padrão de transição onde os alunos das 
melhores escolas continuam em escolas de alto desempenho após a transição. Neste último 
caso, será possível ter evidências se ocorre perpetuação da desigualdade de desempenho entre 
os alunos entre as duas etapas do ensino fundamental. 

3.4. Estratégia Empírica 

A mudança de escola está relacionada com uma série de fatores, como a localização em 
relação à residência dos alunos e a características da instituição e dos estudantes. Um aspecto 

Figura 2 - Mapeamento dos padrões de transição entre os anos iniciais e finais do Ensino Fundamental no município de Sobral. 



importante é que este momento de transição pode ser alvo de intervenções com objetivo de 
minimizar os impactos da transição. Por exemplo, realizar uma alocação dos estudantes de forma 
eficiente, levando em conta os aspectos pedagógicos, financeiros e logísticos. Por conseguinte, 
para a segunda parte deste trabalho, buscamos abranger um dos principais objetivos desta 
análise: a identificação da associação da mudança (ou não) de escola ao passar para os anos 
finais do ensino fundamental e o aprendizado e habilidades socioemocionais dos estudantes.  

Tendo em vista essas questões, optamos por compreender a mudança de escola como um 
quase-experimento. Em outras palavras, a mudança de escola ocorre de forma natural, sem um 
programa específico para este momento, segundo uma série de fatores intrínsecos à 
configuração escolar7, às definições de responsabilidades do poder público sobre as escolas, e 
às próprias decisões dos indivíduos e de seus responsáveis; e é não-aleatória, por se tratar de 
condições pré-estabelecidas e envolver decisão voluntária dos indivíduos.  

Neste sentido, decidimos por uma abordagem metodológica de avaliação de impacto para 
atingir o objetivo deste estudo. Em outras palavras, devido à natureza do problema, escolhemos 
o método Propensity Score Matching (PSM) para criar grupos de tratamento e controle 
semelhantes em características observáveis antes da transição e, na sequência, estimamos o 
Modelo de Diferenças em Diferenças para mensurarmos o efeito médio da transição. A 
combinação dos dois métodos permite controlar as características iniciais dos indivíduos, 
minimizando o viés existente deste tipo de análise. No entanto, cabe ressaltar que as hipóteses 
necessárias para que estejamos capturando uma relação causal são mais fortes do que se a 
alocação dos alunos na transição tivesse ocorrido de modo aleatório. 

3.4.1. Propensity Score Matching 

Para estimar o efeito desejado da forma mais precisa, deveríamos verificar a evolução do 
aprendizado e das habilidades socioemocionais na ausência e na presença de mudança de 
escola para os mesmos indivíduos ao mesmo tempo. Todavia, Caliendo e Kopeinig (2008) relata 
que, como não é possível observar os dois estados ao mesmo tempo, precisamos realizar 
suposições sobre a trajetória dos alunos tratados8 caso não tivessem recebido o tratamento. 
Neste sentido, o primeiro ponto crucial é construir o grupo de não-tratados (Controle) o mais 
parecido com o grupo de tratados. 

Para eliminar o viés de seleção poderíamos atribuir o tratamento de forma aleatória. No 
entanto, no nosso caso isto não é possível, pois o tratamento não é aleatório. Ele pode ocorrer 
em decorrência da decisão voluntária de indivíduos, influenciado por suas características ou 
forçado por condições externas, como a disponibilidade e a proximidade da escola. Todos estes 
fatores podem estar correlacionados com as variáveis de resposta, levando ao viés de seleção. 
Deste modo, para mitigar estes problemas, utilizamos a técnica de Pareamento por Escore de 
Propensão que busca encontrar entre o grupo de não-tratados, indivíduos similares aos tratados 
nas características relevantes observadas no período pré-tratamento. Desta forma, poderemos 
assumir a hipótese de que estes indivíduos representam o que aconteceria com os tratados na 
ausência de tratamento. 

Para estimar o Propensity Score, utilizamos a variável dependente binária que indica se o 
aluno mudou de escola ou não e como variáveis de controle, um conjunto de características dos 
alunos (como presença de situações de risco, desempenho em Língua Portuguesa e Matemática 

 
7 Definida pelo MEC e pela Constituição Federal do Brasil. 
8 4Nesta seção, chamaremos de alunos "Tratados", aqueles que mudaram de escola e de Não-tratados, os 
estudantes que permaneceram na sua escola de anos iniciais. Nesse caso, mudar de escola será o "tratamento" 
recebido. 



e as habilidades socioemocionais mensuradas pelo SENNA 2.0) medidas no 5º ano do Ensino 
Fundamental. A verificação do equilíbrio entre os grupos de Tratamento e Controle ocorreu 
através de testes de balanceamento, sendo eles: Teste de diferença de média entre os grupos 
de tratamento e controle e gráficos de distribuição amostral do Propensity Score. Finalmente, a 
especificação do modelo é dada por: 

Equação 2 

𝑇𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1𝑆𝑒𝑛𝑛𝑎 + 𝛽2𝐷𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑒𝑛ℎ𝑜 +  휀      

Onde 𝑇 é uma variável binária que assume 1, indicando a atribuição ao tratamento e 0, 
caso contrário; 𝑆𝑒𝑛𝑛𝑎 representa as mensurações dos domínios do Instrumento Senna 2.0 no 5º 
ano do ensino fundamental; e 𝐷𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑒𝑛ℎ𝑜 representa o percentual de acertos em matemática 
e português dos alunos na avaliação externa da rede municipal de Sobral no 5º ano. 

Realizamos o pareamento seguindo o método dos vizinhos mais próximos (Nearest-Neighbor 
Matching), que consiste no pareamento de cada indivíduo no grupo tratado com o indivíduo do 
grupo controle que apresenta o escore de propensão mais próximo. Em geral, foi o utilizado o 
método sem reposição, o qual não permite que um aluno do grupo de controle seja pareado com 
mais de um aluno do grupo tratado.  

3.4.2. Diferenças em Diferenças 

Utilizando dados longitudinais, aplicamos o Método de Diferenças em Diferenças para 
compararmos a variação temporal do aprendizado e das habilidades socioemocionais entre os 
grupos tratado e controle, relativo ao momento anterior à transição. Podemos estimar o método 
por Mínimos Quadrados Ordinários (MQO) da seguinte forma: 

Equação 3 

𝑌𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝛽𝑇𝑖𝑡𝑡 + 𝛾𝑇𝑖𝑡 + 𝛿𝑡 +   휀𝑖𝑡 

Onde 𝑌𝑖𝑡 é uma variável que pode representar cada domínio do instrumento SENNA 2.0 ou o 
desempenho em português ou matemática do estudante; 𝑡 tem a mesma atribuição da 
especificação anterior; 𝑇𝑖𝑡 é uma variável binária que assume 1 se o aluno faz parte do grupo 

tratado (mudou de escola entre o 5º e o 6º ano) e 0 caso faça parte do grupo controle; e 휀𝑖𝑡 é o 
termo de erro aleatório. O coeficiente 𝛽 no termo de interação capta o impacto causal da 
mudança de escola na variável-resposta. Ou seja, capta o efeito de mudar de escola sobre 
aprendizado e habilidades socioemocionais.  

Por fim, vale a pena mencionar que a hipótese-chave de identificação do efeito causal do 
método de diferenças em diferenças é a de tendências paralelas das trajetórias prévias dos dois 
grupos. No entanto, ela não poderá ser verificada, pois contamos com dados em apenas dois 
períodos do tempo: antes e depois da transição. No entanto, esperamos que o pareamento em 
características observáveis pré-tratamento contribua para a validade desta hipótese, embora não 
seja possível testá-la. 

 
 
 
 
 
 



4. RESULTADOS  
 

4.2. Análise Descritiva 

Nossa amostra é composta por 2104 alunos9, com dados em 2018 e2019, nos momentos pré 
(5º ano) e pós-transição (6º ano) entre os anos iniciais e finais do Ensino Fundamental. A Tabela 
1 apresenta o teste de diferença de médias ou proporções entre os alunos que mudaram e não 
mudaram de escola, com base em características mensuradas no 5º ano. Em relação as 
características sociodemográficas, podemos notar que não há diferença na proporção de gênero 
entre os alunos que mudaram ou não de escola. Aproximadamente metade dos estudantes que 
compõem cada grupo são meninas e metade são meninos.  

Quanto à idade, alunos que não mudam de escola apresentavam uma média levemente 
maior. Outro ponto é que quase 40% dos alunos de cada grupo comparado não moram com os 
pais, o que indica uma alta abstenção da presença paterna entre os alunos das escolas públicas 
de Sobral. Também verificamos que a alta proporção de alunos que recebem bolsa-família indica 
que a maior parte das famílias são de renda mais baixa. Além disso, a diferença significativa de 
6 p.p entre grupos dessa característica pode ser, por si só, um fator para explicar uma possível 
diferença de desempenho escolar. Outras características como: proporção de meninas, de 
alunos brancos e de estudantes que moram com a mãe mostraram-se estatisticamente iguais 
em ambos os grupos analisados. 

Tabela 1 - Teste de Diferença de médias ou de proporções de características dos alunos no 5º ano do ensino fundamental 
entre os que mudaram e não mudaram de escola. 

Quanto as variáveis de situação de risco, encontramos níveis preocupantes de exposição: 
pelo menos um terço dos alunos já sofreu violência física ou psicológica na escola e cerca de 
10% dos alunos indicaram a presença de gangues na sua escola. Ambas as proporções foram 
maiores para quem não mudou de escola. Vale a pena ressaltar que estas situações de risco 
foram vividas em um momento pré-transição. Analisando o aprendizado dos alunos, podemos 
observar que percentualmente falando, os alunos acertaram mais as questões de português e 

 
9 A análise de atrito está presente na Tabela 9 no Anexo ao final deste artigo. 



que esta competência apresenta diferenças significantes a favor dos alunos que mudaram de 
escola.  

Por fim, se tratando de habilidades socioemocionais10, alunos que não mudaram de escola 
apresentavam valores médios acima de zero nos domínios de Abertura ao Novo e Amabilidade, 
e abaixo de zero em Autogestão, Engajamento com os Outros e Resiliência Emocional antes da 
transição. Por outro lado, alunos que mudaram de escola mostravam construtos acima de zero 
em Autogestão, Engajamento Com os Outros e Resiliência Emocional, e abaixo de zero em 
Abertura ao Novo e Amabilidade. Os únicos construtos que apresentavam diferenças entre os 
grupos antes da transição foram Engajamento com os Outros e Resiliência Emocional. Vale notar 
que a diferença de 0,1 desvio-padrão nos construtos estatisticamente diferentes representa uma 
magnitude elevada.  

Também conseguimos analisar estatísticas descritivas medidas no 6º ano, isto é, em um 
momento após a transição de ciclos. A tabela 2 apresenta esta visão. Novamente, tratando-se 
de características sociodemográficas, existem aquelas que são invariantes no tempo, como 
idade, sexo biológico e cor da pele. Sendo assim, elas estão apresentadas apenas como uma 
forma de confirmar a precisão da coleta de dados e, portanto, não sofreram alterações nas 
análises. Apenas idade, que varia no tempo igualmente para todos, apresentou uma pequena 
variação decimal (além do ano a mais já esperado), principalmente devido ao momento que as 
provas foram aplicadas. Nas outras variáveis, há uma redução na proporção de alunos que 
moram com os pais e um leve aumento nos alunos que recebem Bolsa Família, em comparação 
com o ano anterior. 

 Por outro lado, ao avaliar a exposição à situação de riscos um ano depois, caiu a 
proporção de alunos que responderam que sofreram Violência Física na Escola, enquanto para 
Violência Psicológica os números são parecidos.  Além disso, há um aumento substancial (quase 

 
10 Estas variáveis foram padronizadas para terem médias 0 e desvio-padrão igual a 1 na amostra 
inteira. 

Tabela 2 - Teste de Diferença de médias ou de proporções de características dos alunos no 6º ano do ensino 
fundamental entre os que mudaram e não mudaram de escola. 



o dobro) na proporção de alunos que não mudaram de escola e responderam que existe gangues 
na escola em que frequenta. Por outro lado, para os que mudaram de escola, o número 
permanece o mesmo. Comparativamente, mantém-se que a proporção de alunos que sofreram 
Violência Física foi maior para quem não mudou de escola (apesar da redução em ambos os 
valores absolutos em cerca de 0,1 p.p.) e na diferença significativa na proporção de alunos que 
responderam que existem gangues na sua escola, maior para quem não mudou de escola. 

Voltando ao aprendizado, alunos passaram a acertar menos questões que no ano anterior 
de uma maneira geral e não há mais diferenças entre os acertos na prova de português dos 
alunos que mudaram e que não mudaram de escola.  Por outro lado, quando olhamos para as 
habilidades socioemocionais houve uma piora em Amabilidade, mas uma melhora em 
Engajamento com os outros para todos os alunos, comparativamente ao ano anterior. Também 
se perde a diferenças entre os acertos na prova de português dos alunos que mudaram e que 
não mudaram de escola. Concluindo: Ao olhar as habilidades socioemocionais e o aprendizado 
no 5º ano dos alunos que mudaram e não mudaram de escola no 6º ano, conseguimos perceber 
uma mensuração mais favorável para o primeiro grupo. Contudo, estas diferenças desaparecem 
quando olhamos estas mesmas características no 6º ano 

4.3. Padrão de Transição 

Como já mencionado, uma das principais hipóteses deste projeto é que a divisão de 
alunos entre as escolas na transição entre os anos iniciais e finais do Ensino Fundamental é não-
aleatória. Sendo assim, pretendemos identificar se existe alguma regra que caracterize essas 
transições.  

Verificando esta hipótese no nível escola, ou seja, podemos verificar se alunos de escolas 
de anos iniciais de alto desempenho tendem a continuar em escolas de alto desempenho nos 
anos finais. A Tabela 3 apresenta um modelo de regressão linear que tenta identificar este ponto. 

Tabela 3 - Fatores que afetam a probabilidade de o aluno estar matriculado em uma escola de alto desempenho no 6º ano. 



O primeiro modelo apresenta uma variável binária que identifica se o aluno estava em 
uma escola de alto desempenho no 5º ano e uma variável binária que identifica se o aluno mudou 
de escola como variável explicativa. O segundo e o terceiro modelo adicionam características de 
controle socioeconômicas ao modelo. Todos os três modelos apresentam uma variável binária 
que mostra se o aluno está matriculado em uma escola de alto desempenho no 6º ano. A partir 
desta tabela, verificamos que estar em uma escola que concentra os alunos com as melhores 
notas de 5º ano aumenta a probabilidade continuar nas melhores escolas de 6º ano em 
aproximadamente 30% nos três modelos. Os resultados foram estatisticamente significantes à 
1%. Não mudar de escola e morar com o pai também aumentam as chances. Por outro lado, 
meninas e alunos que recebem o Bolsa-Família apresentam menores chances.  

Estes resultados mostram dois pontos importantes: existe uma perpetuidade da 
desigualdade entre escolas ao manter concentrado os melhores alunos em uma mesma escola, 
inclusive após a transição. Enquanto alunos com desempenho mais baixo, tem mais chances de 
continuar em escolas com alunos de patamar de aprendizado também mais baixo. Além disso, 
características socioeconômicas impactam no desempenho dos alunos e, portanto, na 
concentração de "bons" ou "maus" alunos. Em suma, alunos de alto desempenho apresentam 
melhores condições econômicas, apresentam maiores chances de morarem com os pais e 
maiores probabilidades de se concentrarem em uma escola com outros estudantes de alto nível 
de aprendizado. 

4.4. Construção do Grupo Controle 

Seguindo para o nosso segundo objetivo, precisamos construir um grupo de controle 
adequado. Esta construção ocorreu via Propensity Score Matching, por meio de um modelo Logit 
com a especificação informada anteriormente. Utilizando dados dos alunos pré-transição de 
ciclo, foi possível atribuir a cada indivíduo, um Propensity Score e assim, parear nosso grupo 
tratado com uma unidade dos indivíduos potenciais para o grupo controle. 

Como principais pontos, destacamos que mesmo antes do pareamento, as distribuições 
já são muito parecidas, com médias bem próximas (Tratado = 0,712 e Controle = 0,697). A partir 
deste resultado, o pareamento foi feito com o método Nearest Neighbour Matching, com 
reposição e 0,1 de calíper11. As características pareadas incluem idade, aprendizado e 
habilidades socioemocionais, medidas no 5º ano do ensino fundamental. Neste sentido, houve 
uma redução da distância do Propensity Score médio dos grupos em 20%. Uma justificava é que 
o pareamento reduziu a diferença encontrada, mas os grupos já eram razoavelmente parecidos 
nas características pareadas. Isto é evidenciado pelo teste t, presente na Tabela 2 acima, que 

 
11 Resultados do Logit na Tabela 10 no Anexo ao final deste artigo. 

Tabela 4 - Teste de Diferença de médias de características dos alunos no 5º ano do ensino fundamental entre os 

grupos Tratado e Controle após o pareamento. 



mostra diferenças apenas em idade, no desempenho em português, em Autogestão e em 
Resiliência Emocional, e mesmo assim, muito pequenas nos dois primeiros casos.  

Por fim, a Tabela 4 apresenta o teste de diferença de médias das características pareadas 
entre os grupos de tratado e controle, após o pareamento. Para todas as variáveis, não 
encontramos diferenças de média, indicando o sucesso do pareamento em tais características 
observáveis. Podemos assim, seguir para a estimação dos modelos de diferenças-em-
diferenças. 

4.5. Impacto da Mudança de Escola na Transição Escolar 

Definido o melhor grupo controle para comparação, podemos finalmente estimar o impacto 
da mudança de escola sobre as habilidades socioemocionais e aprendizado dos alunos. Os 
resultados foram obtidos a partir da estimação da Equação 3Equação 3 A Tabela 5 apresenta os 
resultados do modelo proposto para a amostra inteira. 

Não encontramos impactos significativos da mudança de escola sobre nenhuma das 
habilidades testadas, sejam Língua Portuguesa e Matemática, sejam socioemocionais (Abertura 
ao Novo, Autogestão, Engajamento com os Outros, Amabilidade, Resiliência Emocional). Vale a 
pena revisitar que a literatura indica que a troca de escola costuma ser uma experiência difícil 
para o aluno, ainda mais se levarmos em conta que esta troca ocorre entre o Ensino Fundamental 
I e II, momento que coincide com uma série de problemas emocionais, adaptativos e cognitivos. 
Um dos fatores que pode explicar a ausência de efeitos é a seleção não-aleatória, que faz com 
que bons alunos que estão em boas escolas permaneçam em boas escolas e alunos com 
dificuldades e que estão em escolas com baixo desempenho permaneçam em escolas de baixo 
desempenho. Isto significa que não há alteração no "status quo" educacional após a mudança 
de escola.  

Apesar de não identificarmos nenhum efeito dessa mudança nos alunos, utilizando a 
amostra inteira, a literatura indica outros fatores que podem intensificar ou mitigar os problemas 
comumente relatados na transição escolar. Neste contexto, podemos realizar análises de 
impacto por meio de recortes da amostra de acordo com algumas características da amostra. 

4.5.1. Peer Effect na Transição de Ciclo 

Para tentar identificar o efeito de pares (também chamado de Peer Effect) ao mudar de 

escola na transição, realizamos a seguinte alteração nos grupos tratado e controle: 

• Grupo Tratado: alunos que estavam em uma escola no 5º ano e ao passarem para o 

6º ano, mudaram de escola, pois a escola de 5º ano não oferecia anos finais do Ensino 

Tabela 5 - Modelo de Diferenças em Diferenças comparando efeito de mudar de escola entre os grupos Tratado e 
Controle nas habilidades socioemocionais e no aprendizado. 



Fundamental. Além disso, selecionamos apenas os alunos que mantiveram entre 51% 

e 76% dos seus colegas da escola anterior na mesma escola de 6º ano. 

• Grupo Controle: alunos que no 5º ano estavam em uma escola que oferecia anos finais 

do Ensino Fundamental e 100% dos alunos continuaram na mesma escola ao 

passarem para o 6º ano.  

A ideia é que o grupo tratado, além de mudar de escola, perde entre 24% e 49% dos seus 

colegas, sendo possível que muitos amigos próximos não tenham seguido o mesmo caminho. 

Já o grupo controle não muda de escola e todos os pares dos alunos permanecem. Neste caso, 

o esperado seria efeito negativo maior devido a perda de pares. A Tabela 6 apresenta o resultado 

do modelo de diferença em diferença estimado com base neste exercício. 

Novamente, não encontramos nenhum efeito nas habilidades testadas seja em 

aprendizado, seja socioemocional. O que significa que, mesmo após combinarmos dois fatores 

muito correlacionados na literatura com a queda de desempenho escolar após a transição, não 

há evidências que essa situação ocorra em Sobral. 

4.5.2. Escolas de Tempo-Integral na Transição de Ciclo 

Como último teste, é consenso na literatura que as características das escolas impactam 
na transição de ciclo. Apesar de não termos muitas informações em nível de escola, 
conseguimos distinguir duas características importantes: se a escola é em tempo integral e se 
está localizada na sede ou nos distritos mais afastados do Centro de Sobral. 

A primeira informação nos permite distinguir a escola em diversas características, como 
horas do aluno na escola, atividades extracurriculares, investimento por aluno, que costuma ser 
maior nas escolas em tempo integral e nos permite associar todas as vantagens e desvantagens 
desse tipo de escola já presentes na literatura brasileira (MONLEVADE, 2012; CELLA, 2012). Já 
a informação sobre localização, permite entendermos melhor as opções dos alunos ao mudarem 
de escola, dado que distritos mais afastados do Centro, contam na maioria, com apenas uma 
escola de anos iniciais e uma escola de anos finais. Isso pode limitar a troca de escolas e atenuar 
ou intensificar os efeitos da transição escolar, dependendo das características da escola nova. 

Nesse contexto, selecionamos alunos para compor subamostras, dependendo do tipo de 
escola e da localização. A Tabela 7 apresenta o resultado de três regressões com três grupos 

Tabela 6 - Modelo de Diferenças em Diferenças comparando efeito de mudar de escola com perda de pares entre os grupos 
Tratado e Controle nas habilidades socioemocionais e aprendizado. 



tratados e controle diferentes, em que todos os alunos se localizam nos bairros-sede de Sobral. 
Os resultados mostram que assim como nos outros casos, não há diferenças em habilidades 

entre alunos que mudam para escolas de tempo parcial e alunos que não mudam de escola. 
Contudo, encontramos que alunos que mudaram para escolas de tempo integral obtiveram 
melhores desempenhos em matemática e em português que aqueles que não transferiram de 
escola, com resultado significante à 5%. 

A primeira regressão compara alunos que passaram a estudar em escolas de tempo 
integral após a transição (Tratado) e alunos que não mudaram de escola (Controle). O Grupo 
Controle estava em escolas de tempo parcial e os alunos não perdiam seus colegas de turma. 
Já os alunos do grupo tratado foram para escolas com características diferentes da escola 
anterior e havia uma pequena perda de pares. A segunda regressão compara os alunos que 
mudaram para uma escola de tempo parcial (Tratado) contra alunos que não mudaram de escola 
(Controle). Por fim, a terceira regressão contrapõe alunos que passaram a estudar em escolas 
de tempo integral (Tratado) com alunos que também mudaram de escola, porém para escolas 
de tempo parcial (Controle). A ideia, ao comparar estes grupos é entender se as características 
específicas das escolas integrais beneficiam ou não o aluno na transição escolar. 

Assim como os resultados anteriores, nenhuma das regressões apresentou algum efeito 
em habilidades socioemocionais ou aprendizado. Não há diferenças significantes entre alunos 
que mudaram de escola, mesmo que essa escola apresente características bem distintas de 
escolas de tempo parcial. Também não há impacto nas habilidades testadas em transferir para 
uma escola de tempo integral ou não, em se tratando de escolas presentes na sede do município.  

Já a Tabela 8 apresenta o resultado das mesmas regressões da tabela anterior. Porém, 
todos os alunos da amostra se localizam nos distritos de Sobral. Os resultados mostram que 
assim como nos outros casos, não há diferenças em habilidades entre alunos que mudam para 
escolas de tempo parcial e alunos que não mudam de escola. Contudo, encontramos que alunos 
que mudaram para escolas de tempo integral obtiveram melhores desempenhos em matemática 
e em português que aqueles que não transferiram de escola, com resultado significante à 5%. 

Uma possível explicação é que as características das escolas de tempo integral 
atenuaram a transição escolar ao ponto de reverteram o resultado esperado. É provável que na 

Tabela 7 - Modelo de Diferenças em Diferenças comparando efeito de escolas de tempo integral situadas na "Sede" de Sobral 
entre os grupos Tratado e Controle nas habilidades e socioemocionais e aprendizado. 

Tabela 8 - Modelo de Diferenças em Diferenças comparando efeito de escolas de tempo integral situadas no "Distrito" de 
Sobral entre os grupos Tratado e Controle nas habilidades e socioemocionais e aprendizado. 



maioria dos distritos onde existe uma escola de anos finais, ela seja a única da região e portanto, 
os alunos não tem a possibilidade de escolher a sua escola de anos finais. Neste caso, algum 
fator que ocorre apenas nos distritos e que é transmitido pelo fato de existir uma única escola 
disponível na região pode estar causando estes resultados. Outro fato que difere do padrão 
encontrado nos resultados anteriores está o gap, de quase meio desvio-padrão em amabilidade, 
a favor dos alunos que mudaram para escolas de tempo parcial, em relação aos que foram para 
escolas de tempo integral. Uma possibilidade é o fato do maior tempo de convivência escolar 
está agravando os problemas de violência escolar. Alunos que passam mais tempo na escola 
podem estar mais sujeitos à bullying, influência de gangues e outras violências físicas. Contudo, 
o motivo de não encontrarmos o mesmo resultado ao comparar alunos de escolas em tempo 
integral com alunos que não mudaram de escola não é claro e carece de mais investigação.  

Em resumo, quando selecionamos na amostra apenas os alunos que moram nos distritos 
de Sobral, encontramos padrões de resultado diferentes e significativos em relação ao efeito das 
diferentes características presentes em uma escola de tempo integral. Encontramos que estes 
alunos que estudam em escolas em tempo integral apresentam melhores desempenhos em 
relação aos alunos quem também moram em distritos, mas não mudam de escola. Além disso, 
os alunos nas escolas integrais também apresentam piores scores de amabilidade, se 
comparado com alunos que mudam para escolas comuns, com características padrão. Todas as 
demais comparações e possíveis fatores que a literatura aponta como determinantes de uma 
boa transição escolar não apresentam nenhum impacto no aprendizado dos alunos e nem em 
suas habilidades socioemocionais. No entanto, são necessárias novas investigações para 
explicar detalhadamente os mecanismos que elucidem estes resultados. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As últimas décadas foram caracterizadas por avanços na educação brasileira. Todavia, 
entre os anos iniciais e finais do Ensino Fundamental, os indicadores de qualidade educacional 
mostram descontinuidade neste processo de melhoria. Analisando os dados do IDEB, o Brasil 
alcança todas as metas referentes aos anos iniciais do ensino fundamental (1º ao 5º ano) desde 
2007. Porém, não atinge a meta para os anos finais (6º ao 9º ano) desde 2011. Há vasta 
evidência na literatura dos problemas associados a esse período, conhecido como transição de 
ciclo escolar. O presente estudo teve como intuito mensurar a relação entre a mudança de ciclo 
educacional e habilidades socioemocionais e o aprendizado dos estudantes. Para tanto, foram 
utilizados os dados de uma pesquisa longitudinal em Sobral/CE, desenvolvida nos anos de 2018 
e 2019 com 2104 alunos. As habilidades socioemocionais foram avaliadas pela aplicação do 
instrumento SENNA 2.0 e o aprendizado pela aplicação de uma prova de português e 
matemática.  

Como resultado, encontramos evidências de não-aleatoriedade na mudança de escola 
durante à transição, contribuindo para perpetuar a desigualdade educacional. Ao avaliar o 
impacto dessa mudança usando o método de Diferenças-em-Diferenças, não encontramos 
impacto significativo sobre nenhuma habilidade, nem levando efeitos de pares. Ao segmentar a 
amostra, encontramos que alunos que moravam em bairros-distrito de sobral que mudaram para 
escolas de tempo integral obtiveram melhor desempenho cognitivo que alunos que não mudaram 
de escola. Estes alunos também apresentaram piores scores de Amabilidade em relação à 
alunos que mudaram para escolas comuns. Apesar da ausência de impacto na mudança de 
escola, este estudo apresenta algumas limitações. Não pretendemos identificar os fatores 
causais dos resultados encontrados e buscamos apenas descrever os fatos sobre a transição de 
ciclo entre os segmentos do Ensino Fundamental na cidade de Sobral-CE. Sendo assim, é 
necessário maior investigação dos fatores e mecanismos que geram estes resultados. 
Principalmente, quando a literatura mundial indica diversos problemas que afetam habilidades 
socioemocionais e o aprendizado e nosso trabalho não indicou impacto negativo na maioria das 
análises. 
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ANEXO 

Tabela 9- Análise de Atrito da amostra via Teste de Diferença de médias ou de proporções de características entre os alunos 
que estão e não estão na amostra final. 

Tabela 10 - Regressão logística apresentando fatores que afetam a probabilidade de o aluno mudar de escola para realizar a 
estimativa do Propensity Score. 


