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Em 2018 a taxa de distorção idade-série foi de aproximadamente 25% e 28% para os anos finais 

do ensino fundamental e ensino médio, respectivamente.  Elevadas taxas de distorções idade-

série reduzem a escolarização e elevam os custos educacionais decorrentes do atraso escolar. O 

objetivo desse trabalho é estimar o efeito do Programa Bolsa Família sobre a distorção idade 

série. Os dados foram coletados usando os microdados do Suplemento Educação da Pesquisa 

Nacional de Amostras por Domicílio – Pnad Contínua – referente ao 2º Trimestre de 2017. As 

técnicas utilizadas foram modelos de probabilidade linear e não linear; e o Propensity Score 

Matching (PSM). Os resultados mostram que participar do programa bolsa família reduz entre 

3.9% a 7.4% a taxa de distorção idade-série. Os efeitos são maiores para os meninos que 

apresentam uma redução entre 6.8% e 11.39% e na região sudeste onde a queda foi de 11.39%. 

Os resultados nos levam concluir que o Programa Bolsa Família gera os efeitos esperados 

melhorando os indicadores educacionais. 

Palavras-chaves: Distorção idade-série; Bolsa Família; Educação; Avaliação de impacto. 

 

Abstract 

 

In 2018 the age-grade distortion rate was approximately 25% and 28% for the final years of 

elementary and high school, respectively. High rates of age-grade distortions reduce schooling 

and raise educational costs due to school backwardness. The purpose of this paper is to estimate 

the effect of the Bolsa Familia program on the age series distortion. Data were collected using 

the microdata of the Education Supplement of the Continuous National Survey of Household 

Samples - Continuous PNAD - referring to the 2nd Quarter of 2017. The techniques used were 

linear and non-linear probability models; and Propensity Score Matching (PSM). The results 

show that participating in the family scholarship program reduces between 3.9% and 7.4% the 

age-grade distortion rate. The effects are greater for boys who present a reduction between 6.8% 

and 11.39% and in the Southeast region where the fall was 11.39%. The results lead us to 
conclude that the Bolsa Familia Program generates the expected effects by improving 

educational indicators. 
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1 INTRODUÇÃO 

Ao longo de mais de uma década Programas de Transferência de Renda Condicionada 

(PTRCs)1, se tornaram importantes instrumentos de combate à pobreza no país. A favor do 

programa está o baixo custo de manutenção: em 2016, o Bolsa Família representou apenas 

0.45% do PIB. Além do custo reduzido, há uma série de estudos que mostram os impactos desse 

programa nos mais diversos indicadores socioeconômicos. Ribeiro, Shikida e Hillbrecht (2017) 

fazem um levantamento de mais de 50 artigos publicados que realizaram avaliação de impacto 

do programa Bolsa Família nas mais diversas áreas (pobreza, educação, nutrição, trabalho 

infantil etc.).  

Na área específica de educação, as variáveis de resultados mais utilizadas são: frequência 

escolar, evasão e taxa de matrícula. Na generalidade, os trabalhos aplicados (usando diferentes 

métodos) mostram que o programa Bolsa Família gera os impactos esperados sobre essas 

variáveis. A frequência escolar e a progressão das crianças beneficiárias são condições 

necessárias para acumulação de capital humano, mas certamente não suficientes. A qualidade 

das escolas, ou dos serviços educacionais, que atendem as crianças de famílias beneficiárias do 

PBF, desempenha um papel chave e é um ponto importante para a discussão a respeito da 

complementariedade das políticas públicas direcionadas às famílias pobres. 

Objetivo deste trabalho estimar o impacto do PBF sobre a distorção idade-série. Para a 

avaliação empírica, nós iremos utilizar os Modelos de Probabilidade Linear e Não-Linear e o 

método de Propensity Score Matching (PSM). Os dados foram extraídos a partir dos 

microdados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua) do 

segundo trimestre para os anos de 2016 e 2017. As estimações também buscaram identificar se 

existe alguma heterogeneidade por gênero e regiões. 

Dessa forma, além de estudar uma variável pouco explorada (distorção idade-série), este 

trabalho deve contribuir por avançar nas áreas inconclusivas. Por exemplo, Ribeiro, Shikida e 

Hillbrecht (2017) afirma que há a necessidade de mais pesquisas que avaliem possíveis 

diversidades regionais, já que as literaturas afirmam que em regiões mais pobres a focalização 

é melhor. Outra questão destacada pelos autores diz a respeito à alocação dos benefícios dentro 

das famílias, que seria buscar respostas de como são distribuídos os investimentos em educação 

e saúde das crianças de famílias beneficiárias. 

Ressalta-se que Ribeiro e Cacciamali (2012) estimaram o impacto do programa bolsa 

família sobre a frequência escolar e a distorção idade-série usando dados da PNAD (2006) e a 

técnica de Propensity Score Matching (PSM) e encontraram resultados não significativos. Seus 

resultados chamam bastante atenção por dois motivos: primeiro, por ser (provavelmente) o 

único trabalho que não encontrou efeito do bolsa família na frequência escolar, que é um dos 

condicionantes do programa; segundo, pela importância da distorção idade-série no Brasil. 

Segundo dados do INEP, no ano de 2016, a cada 100 alunos matriculados nas escolas, 12 

estavam com idade distorcida, ou seja, com dois anos ou mais de atraso, em 2006 a taxa de 

distorção idade-série era de 23%. Não é objetivo de direto do programa combater a distorção 

idade-série, mas a distorção é facilmente associada a entrada tardia na escola, a reprovação e a 

evasão. Ou seja, são canais diretamente afetados pelas condicionalidades do programa.   

Como observado, este trabalho tem uma forte interseção com o trabalho de Ribeiro e 

Cacciamali (2012). Entretanto, além de revistarmos a temática para uma base de dados mais 

recente, destacamos duas importantes mudanças institucionais: a primeira, diz respeito à 

implantação, em 2010, da lei nº 11.274/06, que estabelece o  ensino fundamental com duração 

de 9 anos (sendo 6 anos a idade ideal de entrada); e, a segunda, é o Decreto n0 6.491/20082, que 

                                                             
1 Estudos sobre PTC de outros países na América Latina ver, por exemplo, Soares et al. (2007) e Soares (2010) 

2 Substituído pelo decreto n0 5.209/2009. 



estabelece a expansão do programa Bolsa Família com a criação do benefício variado para 

jovens de 16 e 17 anos regularmente matriculados em instituições de ensino. Diferente do 

trabalho de Ribeiro e Cacciamali (2012) nossos resultados mostram que participar do Bolsa 

Família reduz significativamente a distorção idade-série. Os efeitos são melhores sobre os 

meninos e na região sudeste do país.   

O trabalho conta com mais cinco seções, além dessa introdução. Na seção dois, são 

discutidas o panorama brasileiro, destacando a distorção idade série e o Programa Bolsa Família 

no Brasil. Na seção 3 serão discutidos os embasamentos teóricos que levou a procurar 

evidências sobre os reais resultados do PBF no desempenho educacional. Na seção 4 

apresentamos os dados e metodologia. Na seção 5 serão discutidos os resultados. Por fim, serão 

apresentadas as considerações finais. 

2 PANORAMA BRASILEIRO 

2.1 DISTORÇÃO IDADE-SÉRE NO BRASIL 

O Ministério da Educação (MEC) é responsável por gerir o sistema educacional brasileiro, 

separando responsabilidades, verbas e sua estrutura. Em relação a divisão estrutural, o MEC 

define como 6 anos a idade adequada para o ingresso no ensino fundamental com duração de 9 

anos e para cursar o ensino médio, a idade definida vai dos 15 aos 18 anos. 

Contudo, conforme os dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira (INEP) mostram que em 2016, uma proporção de 68% alunos matriculados na 

rede pública de ensino médio está com a idade correta. Para combater a evasão, o Programa 

Nacional da Educação (PNE) estipula metas de universalizar até 2016 o atendimento escolar 

para toda população entre 15 e 17 anos de forma que a taxa líquida de matrícula3 alcance a 

marca de 85 por cento. 

Visto que a meta não foi atingida, as literaturas vêm tentando buscar resultados mais 

eficientes. Em um contexto teórico, Langoni (2005) afirma que a decisão das famílias pobres 

em não matricular os filhos na escola está relacionada ao custo de oportunidade do filho 

trabalhar. Em outras palavras, a necessidade de salário a curto prazo gera decisões de trabalho 

nos períodos considerados ideais para o desenvolvimento da educação.  

Nesse contexto Hanushek e Woessmann (2008) afirmam que a decisão de evadir ou de 

não é causada pelos choques negativo de renda das famílias. Segundo os autores, melhorias na 

qualidade do sistema escolar e nos insumos familiares podem gerar melhorias nas habilidades 

cognitivas. 

 Esse processo de escolha pode levar ao que Myrdal (1974) definiu como ciclo vicioso da 

pobreza. De acordo com o Unicef, para “romper o círculo vicioso da reprovação, do atraso, da 

distorção idade-série e do abandono” é preciso que haja um esforço conjunto de vários setores 

e segmentos da sociedade brasileira. 

Como mostra os dados do INEP, a taxa de distorção idade-série vem caindo bastante entre 

1999 e 2018. Podemos destacar uma queda mais acentuada entre 1999 e 2008 e uma queda 

menos acentuada entre 2009 e 2018. De forma geral, em 1998, a cada 10 alunos matriculados 

nos anos iniciais aproximadamente 4 tinham 2 anos ou mais de atraso escolar. Já em 2018, a 

cada 10 alunos matriculados no mesmo nível de ensino, apenas 1 tinha 2 anos ou mais de atraso 

escolar. 

A queda no primeiro período pode estar associada a um conjunto de políticas sociais 

implantadas no Brasil como o Bolsa Escola implantado em 2001 e o Bolsa Família implantado 

em 2003, ambos trazem como condicionalidade a frequência escolar. Podemos destacar 

                                                             
3 Número de alunos matriculados na idade certa 



também que no período de 2004 a 2008 a economia brasileira cresceu em média 3,5% o que 

reduziu a taxa de desemprego de 14% em 2004 para 7.5% em 2008. 

A política social e o bom cenário econômico devem reduzir os custos de oportunidades 

para as famílias matricularem os filhos na escola.  No período subsequente, apesar da 

continuidade de redução da taxa de distorção idade-série, há uma desaceleração do ritmo de 

queda principalmente nos anos finais. A justificativa pode estar na piora do ambiente 

econômico que traz instabilidades financeira as famílias mais pobres elevando novamente os 

custos de oportunidades principalmente para os jovens na faixa etária dos anos finais do ensino 

fundamental e do ensino médio. 

Gráfico 1 – Taxa de Distorção idade-série do Brasil por nível de ensino 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados do INEP. 

A evasão escolar das crianças e adolescentes na escola podem ser um dos principais 

determinantes para a ineficiência escolar. De acordo com Bissoli (2010), um aluno que 

abandona a escola antes de concluir uma série ou determinado nível escolar, resulta em 

oneração dos recursos destinados ao investimento educacional. 

 

2.2 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 

O Programa Bolsa Família aparece com o intuito de solucionar diversos problemas, um deles é 

a evasão escolar. A característica central do programa é que o recebimento dos benefícios 

monetários pelas famílias é atrelado ao cumprimento de algumas regras que envolvem cuidados 

de saúde e de educação das crianças e adolescentes. O objetivo principal é atenuar os efeitos 

negativos da pobreza sobre o bem-estar no curto prazo e atingir os objetivos exigidas na 

educação e saúde das crianças e adolescentes no longo prazo. No geral, o programa tem como 

missão romper com a armadilha da pobreza causada, em boa parte, pela transmissão 

intergeracional de renda e capital humano.4 

Para se ter uma ideia da dimensão do PBF em termos de população beneficiada, em 

dezembro de 20175, segundo dados do Ministério do Desenvolvimento Social - Secretaria de 

                                                             
4 Para mais detalhes sobre transmissão intergeracional de renda e capital humano ver, além de outros estudos, Becker e Tomes (1979), Ferreira 

e Veloso (2003), Machado e Gonzaga (2007), Mazumder (2005), Dunn (2007), Ribeiro et al. (2015) e Tejada et al. (2015). 

5 Ausenta-se da discussão sobre o arcabouço institucional do PBF, bem como do seu histórico. Já existe na literatura material suficiente a 

respeito. Recomenda-se a leitura de Simões e Soares (2012), Cechin et al. (2015), Cavalcanti et al. (2016), Nascimento e Kassouf (2016) e 

Chitolina et al. (2016) para maiores informações a respeito da estrutura do programa e sua evolução ao longo dos seus quase quinze anos de  
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Avaliação e Gestão da Informação, haviam aproximadamente 13,8 milhões de famílias 

contempladas com os benefícios do programa6. Parametrizando este número no total da 

população estimada do país, a cobertura chegava a quase 6,65% da população brasileira7. Em 

termos monetários, em todo o ano de 2017, o programa custou pouco mais de R$29,2 bilhões 

de reais, ou algo próximo a 0.5% do PIB.  

Com 16 anos de existência do programa e a expressiva cobertura do programa no 

desempenho educacional no curto e longo prazo, motivaram a realização deste estudo. O intuito 

é apresentar os resultados positivos e negativos do PBF na educação para os municípios 

brasileiros durante os anos entre 2016 e 2017 utilizando os dados da PNAD Contínua. 

O programa Bolsa Família é um programa de transferência de renda realizado pelo 

Governo Federal criado no ano de 2003, onde seu objetivo de gerar algum tipo de renda para a 

população extremamente pobre. O programa originou-se da união do programa Bolsa Escola 

(criada em 2001), Cadastro Único do Governo Federal (2001), Bolsa Alimentação (2001), 

Programa Auxílio-Gás (2002) e o Programa Fome-Zero (2003). 

Adotando caraterísticas de renda, cor e sexo para seleção, os selecionados deveriam 

seguir as seguintes regras para poderem receber o auxílio: 

● Estar em situação de extrema pobreza ou pobreza, com renda per capita até R$ 

85,00 ou entre R$ 85,01 até R$ 170,00, respectivamente; 
● Estar com a família inscrita e com todos os dados atualizados nos últimos 2 anos 

no Cadastro Único para Programas Sociais, do Governo Federal; 
● No caso das gestantes, estarem com as consultas do pré-natal em dia e 

participarem de atividades educativas sobre aleitamento materno e educação 

saudável; 
● Manter o cartão de vacinação em dia das crianças entre 0 a 17 anos e manter o 

acompanhamento da saúde das mulheres entre 14 a 44 anos; 
● E garantir 85% de frequência escolar para as crianças e adolescentes entre 6 e15 

anos e 75% para adolescentes entre 16 e 17 anos. 
O bolsa família desde a sua criação realiza dois tipos de benefícios: O benefício básico, 

onde pessoas com situação de extrema pobreza (renda per capita no máximo R$ 85,00) terão 

auxílio de R$ 85,00; e o benefício variável, onde pessoas podiam acumular 5 benefícios de R$ 

35 reais (totalizando R$ 195,00) por cada pessoa gestante, amamentando ou crianças e 

adolescentes de 0 a 16 anos. 

Com o sucesso do programa assistencialista, ao longo dos anos o programa foi se 

adaptando e se aperfeiçoando. Por exemplo, os dados mostrados no gráfico 2, extraído do 

Ministério do Desenvolvimento Social mostram que o número de beneficiários saltou de 3,6 

milhões pessoas em 2003 para 16 milhões em 2018. Em contrapartida, o gasto do governo pulou 

de aproximadamente 4 bilhões em 2003 para aproximadamente 30 bilhões. 

O benefício médio, segundo os dados do Ministério do Desenvolvimento Social, junto 

com o IBGE mostra que o bolsa família só teve reajuste seis vezes ao longo dos anos, onde o 

maior reajuste se realizou no governo Dilma. Em 2004, o benefício médio chegava a próximo 

dos R$ 80,00, enquanto que em 2016 o benefício médio foi de R$ 176,00. 

 Nos dias atuais, percebe-se que o Brasil vem apresentando melhoras no combate à 

pobreza (apesar de que ainda esteja sendo a passos lentos). Segundo relatório do Banco 

Mundial, a melhora socioeconômica do Brasil entre 2003 e 2014 tirou 29 milhões de pessoas 

da pobreza (de acordo com o relatório da ONU o Brasil é considerado um país que tenha 

resolvido o problema da fome) e diminuíram as desigualdades (segundo o IBGE, a concentração 

de renda foi de 0,555 em 2002 para 0,491 em 2015 e segundo o IPEA, a desigualdade de renda 

                                                             
6 Para mais informações acesse http://mds.gov.br/area-de-imprensa/dados. 

7 Para estimativas da população brasileira acesse http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/ 

estimativa2015/estimativa_dou.shtm. 

http://mds.gov.br/area-de-imprensa/dados
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/


familiar per capita teve tendências de queda em todo os anos e conseguiu atingir resultados não 

atingidos ainda nos últimos 30 anos). 

 

Gráfico 2 – Número de beneficiados e valor transferido proveniente do Programa Bolsa 

Família – Brasil (2004 – 2018) 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados do INEP 

3 REVISÃO DA LITERATURA 

Entretanto, é preciso saber quais os impactos gerados pelo Programa Bolsa Família no combate 

à evasão escolar. Dessa forma, essa seção tem como objetivo apresentar as discussões recentes 

acerca de como o PBF afeta as crianças e os adolescentes na escola. Por exemplo, espera-se que 

a participação escolar atrelada ao recebimento do benefício por filhos (matrícula, frequência, 

permanência etc.) seja estimulada de forma positiva. 

Diversos autores se debruçaram para avaliar o impacto sobre a principal ferramenta do 

programa, a renda. Ferraz (2008) encontra que apesar da renda transferida ser relativamente 

baixa e representar apenas 1% da renda das famílias beneficiadas, não há indícios de 

interferência na efetividade do programa quando direcionado para redução da desigualdade de 

renda. 

Explorando os resultados da Prova São Paulo entre 2007 e 2009, Santarrosa (2011) 

avaliou a relação causal entre o PBF e o desempenho estudantil nos exames de proficiência. 

Estimando por efeito fixo de aluno, tripla diferenças e diferença em diferenças combinado com 

Pareamento pelo Escore de Propensão (PEP) para ponderar o grupo de controle, o autor não 

encontrou evidências de efeito do PBF sobre o aprendizado de português e matemática. 

Utilizando a distorção idade-série e indo contra o que é esperado, Ribeiro e Cacciamali 

(2012), utilizando dados da PNAD de 2006 combinado com PEP, também não encontraram 

indícios de que o programa tenha influência positivamente sobre a frequência escolar e a 

defasagem idade-série. Apesar dos resultados foram indiferentes para os grupos de tratamento 

e controle, os autores se destacam por investigar os impactos do programa Bolsa-Família sobre 

a frequência escolar e a defasagem idade-série. 

Em relação a análise referente aos os efeitos do PBF no aprendizado das crianças de 

famílias beneficiárias, destaca-se inicialmente o estudo de Simoes e Sabates (2014). De acordo 

com esses autores, diversos estudos mostram que os PTC têm tido êxito em colocar as crianças 
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de famílias beneficiárias nas escolas, mas não encontraram evidências de efeitos dos programas. 

Os autores afirmam que a literatura pode não encontrar evidências por não avaliarem o efeito 

transferência e tempo de exposição ao programa 

Nesse contexto, Reynolds (2015) também encontrou evidências de que a mudança na 

regra do benefício variável não logrou êxito no sentido de trazer à escola aqueles adolescentes 

que evadiram em algum momento. Contudo, diferente do que foi encontrado pelo restante dos 

autores citados. O autor encontra evidências positivas no sentido de manter na escola aqueles 

jovens que não experimentaram nenhuma descontinuidade nos estudos.  

Já Cavalcante, Costa, Silva e Sampaio (2016), analisa o efeito do programa sobre a 

oferta de trabalho das famílias. Neste aspecto, não se verificou diferenças significativas entre 

as famílias beneficiadas com as não beneficiadas, entretanto, teve como resultado importante 

que as famílias beneficiadas pelo PBF têm menor renda oriunda do trabalho para todos os 

quantis da distribuição; Tal resultado contrasta com o que foi encontrado por Costa, Costa, 

Mariano e Cavalcante (2015) que denominam tal processo de “efeito desincentivo” do 

programa sobre as horas trabalhadas. 

Contrário ao que foi encontrado pelas literaturas citadas, Neto (2010) avaliou a 

existência de efeitos do programa sobre a frequência à escola de crianças de 7 a 14 anos de 

idade utilizando os dados da PNAD de 2004. As estimativas obtidas para diferentes técnicas de 

pareamento para o PEP (vizinho mais próximo e Kernel) os autores apontam efeitos positivos 

do programa entre 2.2 e 2.9 pontos percentuais (significativos a 1.0%) sobre a frequência 

escolar. 

No mesmo ano, Araújo et al. (2010) utilizou os dados da PNAD de 2006 a partir do 

método de PEP para investigar os efeitos do PBF sobre a frequência escolar e o trabalho infantil 

das crianças e adolescentes da zona urbana do país. Sobre os efeitos observados na primeira 

dimensão, frequência escolar, as evidências por eles obtidas apontam para efeitos positivos do 

programa. 

Posteriori, Glewwe e Kassouf (2012) avaliaram o impacto do Bolsa Escola/PBF em 

relação a frequência, a aprovação e o abandono escolar. Utilizando um painel de dados de 

escolas entre os anos de 1998 a 2005, encontram evidências que apontam efeitos positivos nas 

três dimensões apontadas, ou seja, tanto para as crianças de séries iniciais do ensino 

fundamental (da 1ª à 4ª série) quanto as séries finais (da 5ª à 8ª série). Os resultados evidenciam 

um aumento de 5.5% na taxa de matrícula8 da 1ª à 4ª série e de 6.5% da 5ª à 8ª série, uma 

redução de 0.5 e 0.4 pontos percentuais na evasão escolar e aumento na taxa de aprovação de 

0.9 e 0.3 pontos percentuais para 1ª à 4ª série e 5ª à 8ª série respectivamente.  

Analisando apenas os efeitos do PBF sobre a probabilidade de repetência escolar no 

nível dos indivíduos, Batista de Oliveira e Soares (2013) encontram evidências positivos do 

PBF sobre a progressão, ainda que modestos (probabilidade de repetência 11% menor entre 

alunos participantes do PBF). 

Seguindo o mesmo raciocínio, De Lima Amaral e Do Prado Monteiro (2013) 

compararam a evasão escolar de crianças de famílias beneficiárias do PBF com famílias não 

beneficiárias do PBF e de nenhum outro programa social. Utilizando os dados das bases de 

Avaliação de Impacto do Programa Bolsa Família (AIBF)9 para os anos de 2005 e 2009, os 

autores encontram em 2005 efeitos positivos e significativos do programa no sentido de reduzir 

a evasão escolar. A redução em função da faixa de renda das famílias nas análises se situou 

entre 33% e 57%, sendo mais forte o efeito nas famílias mais pobres (renda per capita de até 

R$50,00 em 2005). Já para 2009, embora os coeficientes estimados apontassem na direção da 

redução da evasão escolar por parte do PBF, eles não foram significativos estatisticamente. 

                                                             
8 Ferro et al. (2010) também encontra efeitos positivos do Bolsa Escola sobre a frequência escolar. 
9 Elaboradas pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome 



Utilizando a mesma base e o mesmo período, De Brauw et al. (2015) investigaram a 

existência de possíveis efeitos heterogêneos do PBF em função do gênero das crianças. Com 

base nas informações do ano 2005, os autores estimaram o escore de propensão de crianças de 

famílias beneficiárias e de crianças de famílias não beneficiárias. Em um segundo momento, 

com as informações de 2009 foram ponderadas as observações pelos não participantes do PBF 

com o escore de propensão estimado anteriormente. As evidências obtidas indicaram muitos 

efeitos significativos sobre os indicadores escolares das meninas (8.0 e 10.0 pontos percentuais 

sobre participação e progressão escolar), mas poucos efeitos significativos sobre os dos 

meninos. As evidências também apontaram para efeitos heterogêneos em função da localização 

da residência das famílias: na zona rural os efeitos do PBF se estenderam às meninas de todas 

as faixas etárias do estudo (6 a 17 anos), porém, na zona urbana os efeitos foram concentrados 

nas meninas de 15 a 17 anos de idade. 

Investigando o efeito da proporção de alunos beneficiários do PBF sobre o abandono 

escolar e sobre medidas de aprendizado, obtidas da Prova Brasil de 2009, dos alunos de quarta 

série, Camargo e Pazello (2014) encontraram indícios de que quanto maior a proporção de 

alunos beneficiários, menor é o abandono escolar em média. A estimativa obtida para esta 

variável foi que um aumento em 1 ponto percentual na proporção de alunos beneficiários reduz, 

em média, 0.008 pontos percentuais a taxa de abandono escolar. Já sobre o aprendizado de 

português e matemática, os autores encontraram resultados negativos do efeito do programa. 

Vale salientar que diferente de Simoes e Sabates (2014), os autores não avaliariam o efeito 

transferência e tempo de exposição ao programa, o que pode explicar o porquê de não haver 

indícios de efeito sobre o aprendizado em seu estudo. 

Resultado positivo da mudança da regra sobre a participação escolar dos adolescentes 

foi observado por Chitolina et al. (2016). Entre as principais estimativas destaca-se o aumento 

de 4.7 a 4.9 pontos percentuais (a depender dos controles) na frequência escolar entre 

adolescentes de 16 anos de idade, sendo que o efeito para residentes na zona rural foi de 9.0 

pontos percentuais, enquanto que para zona urbana não foi estatisticamente significativo. Além 

disso, no geral, os efeitos ou existem ou são mais fortes nos meninos e nas regiões nordeste e 

sudeste do país. 

Em um caso mais específico, Coelho e Melo (2017) estudando o caso do PBF para 

estado de Pernambuco também verificaram melhoras na qualidade de alimentação. O autor 

apresenta que as famílias beneficiárias obtiveram, em média, 9.05 mais Índice de Qualidade da 

Dieta (DQI), em comparação com as famílias que não participam do BFP. 

Dessa forma, observa-se então que tal resultado não se encontra bem determinado pela 

literatura. Apesar de se esperar resultados positivos, os estudos empíricos nos mostram que isso 

não necessariamente é verdade. Dessa forma, o presente trabalho encontra-se relevante para a 

discussão e a necessidade de maiores evidências. 

4 MATERIAL E MÉTODOS 

4.1 Banco de dados  

Foram utilizados os microdados do Suplemento Educação da Pesquisa Nacional de Amostras 

por Domicílio – Pnad Contínua – referente ao 2º Trimestre de 2017, realizada pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Pesquisa – IBGE. O principal objetivo da PNAD Contínua é produzir 

informações contínuas sobre a dinâmica do mercado de trabalho no país, sendo também 

agregadas características demográficas e educacionais da população. A pesquisa é realizada 

trimestralmente com base em entrevistas em domicílios particulares e permanentes e abrange 

cerca de 3.500 municípios brasileiros (IBGE, 2018). A divulgação dos resultados ocorre 

mensalmente para um conjunto restrito de indicadores agregados a nível nacional e 



trimestralmente para todos os indicadores em nível regional, estadual, capitais e regiões 

metropolitanas.  

Além das pesquisas ordinárias, é comum IBGE investigar outros temas suplementares no 

âmbito da PNAD Contínua, como educação, trabalho infantil, características gerais dos 

domicílios rendimentos etc. No segundo trimestre de 2016 e 2017, foram divulgadas estatísticas 

detalhadas sobre indicadores relacionados à educação no Brasil, com a informação adicional de 

participação ou não no programa de Bolsa Família, base que será utilizada neste trabalho.  

4.2 Metodologia 

A ciência econômica trata como cenário ideal poder comparar um mesmo indivíduo em duas 

situações distintas: recendo o tratamento (PBF) e não recebendo o tratamento. Tal cenário é, 

porém, impossível de acontecer, pois as situações são mutualmente excludentes. A seleção para 

participar do Programa Bolsa Família não é aleatória, pois além de alguns critérios de 

elegibilidade do programa, as famílias devem interessar-se pelo recebimento do benefício. Se a 

escolha pelo PBF for a partir de características observáveis, é possível a construção de um grupo 

contrafactual que seja o mais próximo possível do grupo de tratamento – assim, os grupos ficam 

estatisticamente idênticos em características observáveis, tal qual como em um experimento 

aleatório. 

A primeira hipótese que o modelo de pareamento precisa respeitar é de exogeneidade, 

ou seja, a variável de resultado (Distorção Idade-Série) é exógena ao recebimento do tratamento 

(PBF) dada uma série de variáveis explicativas (X). Tal hipótese refere-se ao fato de que o 

grupo de tratamento e de controle tornam-se estatisticamente idênticos após o controle por 

covariadas que definam a participação ou não no tratamento. 

 

𝑌𝑖(0)  ⊥  𝑇𝑖|𝑋𝑖     (1) 

 

Em que 𝑌𝑖 é a variável de resultado, 𝑇𝑖 é a variável binária que indica se o indivíduo recebeu ou 

não o tratamento e 𝑋𝑖 é um vetor que contém variáveis explicativas quanto ao tratamento. 

Outra hipótese de relevância para o pareamento é a hipótese de sobreposição. Essa 

hipótese garante que para cada indivíduo tratado haja um par correspondente no grupo de 

controle com características observáveis semelhantes. Posto de outra forma, a região do vetor 

de variáveis determinantes ao tratamento deve representar tanto o grupo de tratamento como o 

grupo de controle. 

 

𝑝𝑟[𝑇𝑖 = 1|𝑋𝑖] < 1     (2) 

 

A partir das hipóteses elencadas acima, é possível calcular o efeito médio do tratamento 

sobre os tratados (ATT) e se dá através da diferença do indivíduo que recebe o tratamento e seu 

resultado caso não recebesse: 

 

𝐴𝑇𝑇 = 𝐸[𝑌𝑖(1)|𝑇𝑖 = 1, 𝑋] − 𝐸[𝑌𝑖(0)|𝑇𝑖 = 1, 𝑋]     (3) 

 

Em que 𝐸[𝑌𝑖(1)|𝑇𝑖 = 1, 𝑋] é a esperança de Y para a população dos tratados, dado um vetor de 

características observáveis 𝑋 e 𝐸[𝑌𝑖(0)|𝑇𝑖 = 1, 𝑋] é a esperança de Y para o grupo dos tratados, 

caso não houvesse o tratamento. 

Não é possível, no entanto, observar 𝐸[𝑌𝑖(0)|𝑇𝑖 = 1, 𝑋] na equação (3), conforme 

supracitado. A hipótese de independência garante que: 

 

𝐸[𝑌𝑖(0)|𝑇𝑖 = 1, 𝑋] = 𝐸[𝑌𝑖(0)|𝑋] = 𝐸[𝑌𝑖(0)|𝑇𝑖 = 0, 𝑋] = 𝐸[𝑌𝑖|𝑇𝑖 = 0, 𝑋]    (4) 



 

Dada a equação (4), é possível calcular o ATT através da equação (5): 

 

𝐴𝑇𝑇 = 𝐸[𝑌𝑖|𝑇𝑖 = 1, 𝑋] − 𝐸[𝑌𝑖|𝑇𝑖 = 0, 𝑋]         (5) 

 

 

O efeito médio do tratamento sobre os tratados é possível a partir da diferença média de 

Y entre o grupo de tratamento e o grupo de controle condicionado à presença do tratamento 

(𝑇𝑖 = 1). É possível reescrever a equação (5) tirando a esperança dado que houve o tratamento: 

 

𝐴𝑇𝑇 = 𝐸[𝐸[𝑌𝑖|𝑇𝑖 = 1, 𝑋] − 𝐸[𝑌𝑖|𝑇𝑖 = 0, 𝑋]|𝑇𝑖 = 1]     (6) 

 

Quando há um grande número de covariadas o pareamento exato torna-se quase 

impossível e esse problema chama-se Maldição da Dimensionalidade. Para evitar tal problema, 

Rosenbaum e Rubin (1983) sugerem um modelo denominado na literatura de Propensity Score 

Matching. No modelo o vetor X deixa de ser utilizado para definir o tratamento e o tratamento 

passa a ser definido por uma função de X que sintetiza toda a informação contida em tal vetor. 

A função probabilidade de receber o tratamento pode ser descrita por: 

 

𝑝(𝑋) = 𝑝𝑟[𝑇 = 1|𝑋]     (7) 

 

A hipótese de ortogonalidade passa a ser: 

 

𝑌𝑖(0)  ⊥  𝑇𝑖|𝑝(𝑋𝑖)    (8) 

 

Neste trabalho, vamos estimar a propensão ao tratamento por meio de um modelo 

logístico (Logit). A probabilidade de participação no Programa Bolsa Família é dada por: 

 

Pr[𝑇𝑖 = 1|𝑋] =
exp (𝑥𝛽)

1+exp (𝑥𝛽)
             (9) 

 

E o estimador: 

 

p̂(x) =
exp (𝑥�̂�)

1+exp (𝑥�̂�)
               (10) 

 

Por fim, para calcular o ATT – efeito médio do tratamento sobre os tratados – através 

do estimador da equação (10): 

 

𝐴𝑇𝑇 = 𝐸𝑝(𝑥)|𝑇=1𝐸[𝑌𝑖(1)|𝑇 = 1, 𝑝(𝑥)] − 𝐸[𝑌𝑖(0)|𝑇 = 0, 𝑝(𝑥)]            (11) 

 

Para evitar um possível viés de algum método de estimação do PSM, optou-se por 

utilizar diversos métodos, a saber: vizinho mais próximo e cinco vizinhos mais próximos com 

reposição – os tratados serão comparados com os controles de características mais próximas e 

a reposição garante aos indivíduos do grupo de controle que sejam comparados com mais de 

um indivíduo do grupo de tratamento –; radius em que cada indivíduo do grupo de tratamento 

é comparado com observações dentro de um raio de distância (o calliper utilizado é de 0,01); e 

Kernel em que o indivíduo do grupo de tratamento é comparado a uma média ponderada de 

indivíduos do grupo de tratamento e a ponderação dá-se pela proximidade de características. 

 

Análise de Sensibilidade 



 

O teste de sensibilidade é de fundamental importância para verificar se há omissão de 

alguma variável relevante que afete fazer parte do grupo que recebe bolsa família (tratamento) 

(CUNHA et al., 2013; MOREIRA et al., 2016). O chamado viés de variável omitida pode ser 

testada pelo procedimento conhecido por Limites de Rosenbaum (ROSENBAUM, 2002).  

Segundo Rosenbaum (2002), a probabilidade de receber o tratamento (beneficiário do 

Bolsa Família) do indivíduo i é dada por: 

 

𝜋𝑖 = Pr(𝑇𝑖 = 1|𝑋𝑖) = 𝐹(𝛽𝑋𝑖 + 𝛾𝜀𝑖)    (12) 

 

Em que 𝜋𝑖 é a probabilidade de o indivíduo ser do grupo de tratamento, dado um conjunto de 

covariadas observáveis 𝑋𝑖. O efeito do erro não observável sobre o indivíduo que recebe o 

tratamento (𝑇𝑖 = 1) é dado por 𝛾. 

Quando há ausência de viés, 𝛾 = 0, a probabilidade de fazer parte do grupo de 

tratamento é dado apenas pelas covariadas observadas. Em uma função com distribuição 

logística F(.), com dois indivíduos pareados, i e j, com probabilidades relativas de recebimento 

do tratamento dadas respectivamente por 
𝜋𝑖

1−𝜋𝑖
 e 

𝜋𝑗

1−𝜋𝑗
, a razão de probabilidades é dada na 

equação (13):  

 
𝜋𝑖

1−𝜋𝑖
𝜋𝑗

1−𝜋𝑗

=
𝑒(𝛽𝑋𝑖+𝛾𝜀𝑖)

𝑒
(𝛽𝑋𝑗+𝛾𝜀𝑗) = 𝑒𝛾(𝜀𝑖−𝜀𝑗)10                (13) 

 

A equação (13) acima mostra que a razão será igual a 1 quando não houver variáveis 

omitidas afetado a probabilidade do tratamento 𝛾 = 0.  Quando esta razão for diferente de 1, 

há um importante variável sendo omitida. Os Limites de Rosenbaum consistem, de maneira 

simples, em entender como variáveis omitidas afetam a diferença dada por 𝜀𝑖 − 𝜀𝑗. 

 

4.3 Variáveis  

O Quadro 1 apresenta a descrição e a média de cada uma das covariadas utilizadas, da 

variável de tratamento (PBF) e da variável de resultado (Distorção Idade-Série). A amostra em 

geral possui 2,65% das pessoas recebendo PBF, sendo a imensa maioria composta por meninas, 

4,56%. Por outro lado, a variável de resultado tem média de 23,23% com os meninos tendo 

27,47% de defasagem – em outras palavras, a cada 4 meninos da amostra, um está em situação 

de atraso escolar. O número total de observações é de 35.276 pessoas, com 49,08% da amostra 

composta por pessoas do sexo feminino. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
10 Por pressuposto do pareamento, 𝛽𝑋𝑖 = 𝛽𝑋𝑗, logo estes valores se anulam. 



Quadro 1: Descrição e média das variáveis utilizadas na análise 
Variáveis Descrição Amostra Meninos Meninas 

PBF 
Recebeu o benefício do programa valor 

igual a 1 e 0 caso contrário. 

2,65% 0,81% 4,56% 

Distorção idade-

série 

Assume 1 para quem está defasado e 0 

caso contrário 

23,23% 27,47% 18,84% 

Renda líquida 

 

Renda total domiciliar descontado o 

valor recebido do programa. 

83,80  83,43 84,19 

Gênero  
Assume valor 1 para mulher e 0 caso 

contrário. 

49,08% - - 

Raça 
Assume valor 1 para branca ou amarela 

e 0 caso contrário. 

20,71% 19,82% 21,64% 

Urbano 
Assume valor 1 para urbano e 0 caso 

contrário. 

47,85% 46,76% 48,99% 

Metropolitano 
Assume valor 1 para moradores de 

região metropolitana e 0 caso contrário. 

20,70% 20,35% 21,06% 

Nível de Instrução mais Elevado no Domicílio 

Sem estudos 
Assume 1 para quem tem menos de 1 

ano de educação e 0 caso contrário 

13,83% 13,97% 13,68% 

Fund. Incompleto 
Assume 1 para quem tem fundamental 

incompleto e 0 caso contrário 

66,62% 68,63% 64,53% 

Fundamental 

Completo 

Assume 1 para quem tem fundamental 

completo e 0 caso contrário 

16,82% 15,45% 18,25% 

Médio Completo 
Assume 1 para quem tem médio 

completo e 0 caso contrário 

2,54% 1,81% 3,30% 

Superior 

Completo 

Assume 1 para quem tem médio 

completo e 0 caso contrário 

0,19% 0,14% 0,24% 

Observações 35.276 17.963 17.313 

 

 A renda líquida média é de 83,90 reais per capita, não variando muito entre meninos e 

meninas. 20,7% da amostra se autodeclara branca ou amarela, com as mulheres sendo maioria 

(21,64%), na questão de localizar-se em zona urbana, as mulheres são maioria também com 

48,99%, enquanto os meninos estão em 46,76% na zona urbana. A média de moradores de 

regiões metropolitanas é de 20,7%. 

 Na questão do nível educacional mais elevado alcançado no domicílio, as meninas têm 

vantagem, pois possuem maior valor proporcional de pessoas que possuem fundamental, 

médio ou superior completo. A variável de resultado foi construída de maneira distinta para o 

tipo de ensino fundamental: quando o ingresso foi no ensino fundamental de 8 anos, o cálculo 

da defasagem é feito de acordo com Ribeiro e Cacciamali (2012), uma razão do ano de estudo 

pela idade diminuída de 7 – idade em que os alunos deveriam entrar na escola. Se o resultado 

for 1 ou maior, o aluno não está em situação de defasagem. Como a inserção de mais um ano 

no ensino fundamental mudou a idade que o aluno deve entrar na escola para 6 anos, o cálculo 

para defasagem é semelhante ao anterior, porém é a idade diminuída de 6.  

5 RESULTADOS 

O objetivo é investigar os efeitos do PBF na distorção idade-série no ano 2017 e encontrar a 

existência de possíveis heterogeneidades desses efeitos em função do gênero das crianças e as 

regiões brasileiras. Alguns trabalhos encontram o impacto positivo do programa no 



desempenho, matrícula e no combate ao abandono escolar (NETO, 2010; ARAÚJO ET AL, 

2010; GLEWWE E KASSOUF, 2012; LIMA E PRADO, 2013; CAMARGO; PAZELLO, 2014 

e DE BRAUW ET AL, 2015). Diferente dessas literaturas, nosso trabalho se torna importante 

e diferente do restante por tratar da análise da distorção idade-série. 

A Tabela 1 apresenta os resultados dos fatores associados à defasagem a partir do 

Modelo de Probabilidade Linear (MPL), estimado via Mínimos Quadrados Ordinários (MQO), 

e do modelo Logit, estimado via Máximo Verossimilhança. Os resultados estão desde um 

modelo mais parcimonioso até um modelo completo, incluindo todas as covariadas utilizadas 

no presente estudo. 

Os modelos na Tabela 1 mostram efeito negativo do PBF na defasagem idade-série. O 

efeito é maior no modelo (1) do que nos outros modelos, mostrando que a adição de outras 

covariadas é importante para a explicação da defasagem. Entre os modelos (2) e (3) há um 

efeito ainda mais forte, mostrando que o efeito da Unidade Federativa é importante e estava 

sendo captado na variável de PBF. A partir do modelo (2) tem-se outras covariadas e o efeito 

da renda é insignificante – cabe salientar que o corte de renda exclui pessoas em domicílios 

com renda per capita maior que 200 reais, excluindo renda do PBF – assim como ser morador 

de região metropolitana. Pessoas moradoras de zonas urbanas, mulheres e autodeclarados 

brancos e amarelos possuem menor probabilidade de defasagem que seus pares. Se a maior 

escolaridade no lar é fundamental incompleto, há uma chance bem maior de ter defasagem em 

relação a não ter estudos. Tal resultado pode indicar que em domicílios que houve abandono 

antes de terminar um ciclo, pode haver menor pressão para os jovens seguirem estudando (há 

de se salientar que um dos motivos da defasagem é o abandono da escola e a volta posterior). 

 

Tabela 1: Efeitos sobre a defasagem escolar 
  (1) (2) (3) 

Variáveis Logit MPL Logit MPL Logit MPL 

           

PBF -0.942*** -0.118*** -0.587*** -0.0529*** -0.606*** -0.0545*** 

 (0.109) (0.01) (0.114) (0.00980) (0.113) (0.01) 

Renda Líquida   -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 

   (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

Urbano   -0.223*** -0.0353*** -0.187*** -0.0294*** 

   (0.0296) (0.00461) (0.03) (0.005) 

Metropolitano   -0.00222 0,0000 -0.062 -0.00890 

   (0.0370) (0.005) (0.04) (0.006) 

Mulher   -0.452*** -0.0712*** -0.461*** -0.0708*** 

   (0.0273) (0.004) (0.028) (0.004) 

Branco   -0.165*** -0.0244*** -0.119*** -0.0171*** 

   (0.034) (0.005) (0.036) (0.005) 

Fundamental Incompleto   2.579*** 0.289*** 2.596*** 0.286*** 

   (0.0519) (0.003) (0.052) (0.003) 

Constante -1.299*** 0.214*** -2.927*** 0.0992*** -3.187*** 0.0646*** 

 (0.012) (0.002) (0.055) (0.004) (0.129) (0.017) 

Controle para UFs NÃO NÃO SIM 

Observações 38,798 35,276 35,276 

Nota: Erros robustos entre parênteses, ***p<0,01; **p<0,05; *p<0,10. Para as estimações (2) e (3) os outros níveis 

de educação no domicílio não apresentam observações com defasagem, por isto não apresentam resultados e as 

observações não são consideradas. 

 

 A Tabela 2 abaixo mostra os resultados do modelo Propensity Score Matching para os 

diversos métodos de pareamento testados, em que NR (1) é o vizinho mais próximo, NR (5) 



são os cinco vizinhos mais próximos, radius e Kernel. As colunas estão divididas entre a 

amostra completa, meninos e meninas. 

 

Tabela 2: Resultados do Bolsa Família sobe a defasagem escolar. 
 Todos Meninos Meninas 

NR (1) com reposição -0,0443*** -0,0359 -0,0483*** 

 (0,014) (0,041) (0,016) 

NR (5) com reposição -0,0399*** 
(0,012) 

-0,0685** 
(0,035) 

-0,041*** 
(0,012) 

Radius -0,0474*** 
(0.01) 

-0,0882*** 
 (0,031) 

-0,046*** 
 (0,011) 

Kernel -0,0792*** 
(0.01) 

-0,1139*** 
(0,031) 

-0,0596*** 
(0,011) 

Nota: erros-padrão entre parênteses. ***p<0,01; **p<0,05; *p<0,10 

O resultado da amostra geral mostra uma queda entre 3,99 p.p e 7,92 p.p na defasagem 

de alunos que são beneficiários do Bolsa Família. Apesar dos resultados variarem, a média dos 

resultados mostra que o PBF reduz em 5,24 p.p a defasagem de alunos. Tal resultado difere do 

que é encontrado em Ribeiro e Cacciamali (2012), que não encontra evidências de impactos do 

PBF na distorção idade-série. A diferença encontrada pode ser explicada pelo fato de os dados 

das autoras serem de 2006 e o Programa Bolsa-Família ter sido implementado por lei em janeiro 

de 2004 (a partir de uma medida provisória de outubro de 2003), ou seja, em pouco tempo de 

programa o efeito sobre a defasagem poderia ainda não ter sido estatisticamente significativo. 

É possível observar que no método dos 5 vizinhos mais próximos o resultado da amostra 

total é inferior aos demais resultados, tal resultado é possível uma vez que a amostra é maior 

quando unificados meninos e meninas e o pareamento pode ser mais preciso, de modo que o 

resultado da amostra como um todo não é, necessariamente, uma média ponderada da amostra 

de meninos e meninas. 

Para os meninos os resultados indicam certa dissonância, uma vez que o método do 

vizinho mais próximo apesar de ser negativo é não significativo. Os outros resultados são 

significativos e indicam uma redução na defasagem idade-série variando entre 6,85 p.p e 11,39 

p.p. Já para as meninas, os resultados variam menos, entre 4,1 p.p e 5,96 p.p. Destaca-se que a 

média de defasagem entre os meninos é de 24,92%, enquanto para as meninas é de 17,17%, 

significa dizer que o Programa Bolsa Família é mais efetivo na redução da defasagem no grupo 

que mais precisa tal redução. Os nossos resultados se mostram condizentes tanto no resultado 

positivo em reduzir a distorção idade-série, como tentam encontrar certos tipos de 

heterogeneidade. Dessa forma, a defasagem pode ser por alguns motivos diferentes, como a 

reprovação, o abandono escolar e o início tardio. O PBF exige que os beneficiários se 

mantenham na escola, então o efeito na redução da defasagem pode andar por dois caminhos: 

o primeiro é o fato de entrar na escola na idade certa e evitar o abandono escolar, uma vez que 

para receber o benefício, há a necessidade da frequência escolar. Outro caminho possível é pelo 

custo de oportunidade de o aluno estar na sala de aula e não ser aprovado. 

A Tabela 3 apresenta os resultados dos limites de Rosembaum em que a hipótese nula é 

que há viés decorrente de variável omitida – não observável ou não controlada. Os resultados 

mostram que para a população como um todo e para as meninas, é possível rejeitar a 1% de 

significância a hipótese nula. Para os meninos, é possível rejeitar a 5% de significância tal 

hipótese.  

 

 

 

 



Tabela 3: Limites de Rosenbaum  

Total Meninos Meninas 

Ί P-Valor Ί P-Valor Ί P-Valor 

1,0 0,0000 1,0 0,0002 1,0 0,0000 

1,05 0,0000 1,05 0,0003 1,05 0,0000 

1,10 0,0000 1,10 0,0007 1,10 0,0000 

1,15 0,0000 1,15 0,0015 1,15 0,0000 

1,20 0,0000 1,20 0,0028 1,20 0,0000 

1,25 0,0000 1,25 0,0050 1,25 0,0000 

1,30 0,0000 1,30 0,0082 1,30 0,0000 

1,35 0,0000 1,35 0,0127 1,35 0,0000 

1,40 0,0000 1,40 0,0192 1,40 0,0000 

1,45 0,0000 1,45 0,0278 1,45 0,0000 

1,50 0,0000 1,50 0,0389 1,50 0,0000 
Nota: Elaborado pelos autores 

 

Para demonstrar a efetividade do pareamento para redução de viés, a Tabela 4 apresenta 

o viés médio e o viés mediano antes e depois dos pareamentos, além de um teste de máximo 

verossimilhança (LR Chi²) entre os grupos. 

 

Tabela 4: Mudança no viés por causa do pareamento 

  Pseudo R² LR Chi² P-Valor Média Viés Mediana Viés 

Total Antes 0,100 560,11 0,000 9,2 3,8 

Depois 0,006 14,84 0,999 2,2 2,1 

Meninos Antes 0,05 83,91 0,000 12,0 8,8 

Depois 0,016 6,37 1,000 4,4 3,9 

Meninas Antes 0,059 380,93 0,000 7,8 3,7 

Depois 0,003 7,21 1,000 1,6 1,1 
Nota: Elaborado pelos autores 
 

A Tabela 4 mostra que o pareamento é eficiente em reduzir as desigualdades entre os 

grupos. O viés médio e o viés mediano reduzem-se em todas amostras testadas. O teste de LR 

Chi² antes dos pareamentos indicava rejeição da hipótese nula de igualdade entre os grupos, 

enquanto após o pareamento não é possível rejeitar tal hipótese. Outra forma de identificar a 

qualidade do pareamento é através da análise gráfica da densidade de kernel entre os grupos, 

conforme apresentado nas figuras A1, A2 e A3 do apêndice A. Em tais figuras, os grupos de 

tratados e controles possuem densidades muito distintas, mas após o pareamento elas se tornam 

semelhantes. 

Os resultados podem ser decompostos também pelas regiões brasileiras, uma vez que é 

um país de dimensões continentais e possui diferenças de educação e renda bastante evidentes. 

Tais resultados estão dispostos na Tabela 5 e foram estimados via bootstrap com 500 repetições 

pelo pareamento por Kernel. 

 
Tabela 5: Resultados do Bolsa Família sobe a defasagem escolar por Regiões 

Norte Nordeste Centro-Oeste Sudeste Sul 
-0,0417* -0,0723*** -0,1039*** -0,1139*** -0,1058** 

(0,022) (0,013) (0,038) (0,025) (0,051) 

Nota: erros-padrão entre parênteses. ***p<0,01; **p<0,05; *p<0,10 

A Tabela 5 com os resultados mostra que os beneficiários do Bolsa Família possuem, 

em média, menos defasagem que seus pares sem o benefício em todas as regiões do Brasil. Os 



menores efeitos estão nas regiões Norte e Nordeste, 4,17 p.p e 7,23 p.p, respectivamente. Nas 

demais regiões os resultados são mais próximos, com redução de 10,39 p.p de defasagem no 

Centro-Oeste, de 10,58 p.p no Sul e no Sudestes, 11,39 p.p. Cabe salientar que os resultados 

para Norte e Sul só foram significativos a 10% e 5%, respectivamente. 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Desde a sua implantação o Programa Bolsa Família vem sendo tema importante nos debates 

políticos e acadêmicos. De forma recorrente pesquisas na área de economia buscam avaliar os 

efeitos do programa (SIMOES E SABATES ,2014; REYNOLDS ,2015; COSTA SILVA E 

SAMPAIO, 2016; CHITOLINA ET AL, 2016; COELHO E MELO, 2017). Ribeiro, Shikida e 

Hillbrecht (2017) levantou um conjunto de pesquisas indicando algumas que estudos sobre o 

PBF ainda não possuem evidências suficientes para a conclusão sobre o tema. Dessa forma, 

além do nosso trabalho contribuir marginalmente com esse debate, nós também tratamos o 

impacto do programa sob a distorção idade-série, tema discutido apenas por Ribeiro e 

Cacciamali (2012). 

Apresentados evidências contrárias à Ribeiro e Cacciamali (2012), nossos resultados 

estimados pela Propensity Score Matching (PSM) mostram que o Programa Bolsa Família gera 

os efeitos esperados a reduzir a distorção idade-série em 2017. Desta forma, essa pesquisa se 

une aos trabalhos que majoritariamente concluem sobre os efeitos positivos do Bolsa Família 

sobre os indicadores educacionais e abre mais espaços para a discussão sobre os efeitos sob a 

distorção idade-série. 

Como exercício metodológico, primeiro estimamos o modelo de regressão 

probabilística linear (MQO) e não linear (LOGIT). Sabemos que estimações via probabilidade 

linear abre a possibilidade de gerar efeitos inviáveis (como probabilidades maiores que 1) e 

assume a presença se heterocedasticidade. Já o modelo logit (apesar de ser um modelo mais 

confiável) se torna mais limitado por comparar resultados com indivíduos de características 

distintas. Por isso, o modelo de Propensão Score Matching apresenta maior confiabilidade nos 

resultados. 

Nossos resultados mostram que mesmo nas estimações menos robustas do MQO e logit, 

aceitamos nossa hipótese a 1% de confiabilidade de que não há evidências de que o PBF não 

poderia afetar positivamente o combate a distorção idade-série. O que difere os resultados são 

apenas magnitude do coeficiente e o desvio padrão delas. 

Mesmo com tais resultados. Consideramos que ainda seja necessário de maiores 

evidências sob os resultados. Dessa forma, buscamos encontrar algum tipo de heterogeneidade. 

Dessa forma destacamos também os seguintes resultados: 

a) Os resultados nos mostram que o programa afeta positivamente o combate a distorção 

idade-série tanto para os meninos como para as meninas. A estimação pelo vizinho mais 

próximo foi a única estimação que encontra apenas efeitos positivos para as meninas. O 

resultado obtido pelos vizinhos mais próximos vai de acordo com o que foi encontrado De 

Brauw et al. (2015) para evasão escolar, em que os autores encontram evidências significativas 

que o programa diminui consideravelmente a evasão escolar das meninas; 

b) Também se observa que a região Sudeste e Sul foram as regiões tiveram os melhores 

resultados no combate a distorção idade-série com o programa bolsa família. O Norte e 

Nordeste são as regiões que apresentaram menor impacto. Esses resultados abrem a 

possibilidade de uma pesquisa futura, visto que de acordo com o INEP, a região Norte e 

Nordeste são as regiões que apresentam as maiores taxas de distorção idade-série; 

c) Para pesquisas futuras, seria recomendado estudar o comportamento dos indivíduos sob 

o Programa Bolsa Família num período maior e não apenas para o ano de 2017. 
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APÊNDICE A 

Tabela A1: Pareamento da Amostra Total 

 
 

Tabela A2: Pareamento da Amostra Meninos 

 
 

Tabela A3: Pareamento da Amostra Meninos 

 

 


