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1. Introdução   

O Brasil vem enfrentando uma crise de 
aprendizado estrutural, em que pese o au-
mento significativo nos investimentos em 
educação nos últimos 15 anos. Quase me-
tade das crianças de 10 anos de idade não 
consegue ler e entender um texto simples 
e o aprendizado no Ensino Médio encon-
tra-se estagnado. O contexto da Pandemia 
do COVID-19 impôs desafios adicionais 
à gestão da educação, uma vez que o fe-
chamento das escolas ampliou a desigual-
dade no processo de aprendizagem, além 
do que, o choque negativo na renda das 
famílias elevou os riscos de abandono e 
evasão escolar. A presente situação pode 
resultar em perdas permanentes para a 
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sugestões e revisão crítica do trabalho.
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atual coorte de estudantes, sobretudo no 
Ensino Fundamental. 2

Sob a dimensão fiscal, os efeitos da 
Pandemia incluem receitas públicas incer-
tas, pressão adicional sobre as despesas 
e consequente elevação do endividamen-
to público. Redes locais de educação e de 
proteção social deverão sofrer pressão por 
investimentos que compensem os efeitos 
negativos sobre a aprendizagem. A crise 
fiscal e o esforço adicional necessário para 
recuperar as perdas causadas pela Pan-
demia ameaçam seriamente a sustentabili-
dade financeira dos sistemas educacionais 
públicos nos próximos anos. 

Dizemos que um sistema educacional 
é sustentável quando os recursos dispo-

2  Nos países da América Latina e Caribe a interrupção 
das atividades escolares pode resultar numa perda mé-
dia de 0,6 anos efetivos de escolaridade e na elevação 
da pobreza de aprendizagem em 11 pontos. O equivalen-
te a 13% dos investimentos em educação da atual coorte 
de alunos poderá ser perdido para a COVID-19 [12].
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níveis são suficientes para garantir a uni-
versalização do ensino com aprendizagem 
efetiva. Alcançar esta condição vai além de 
garantir fontes perenes de receita, mas in-
clui uma sequência de elementos encadea-
dos, capazes de potencializar o retorno dos 
recursos da educação pública. À capacida-
de de obter o melhor resultado possível a 
partir dos recursos disponíveis chamamos 
Eficiência.3 Sistemas eficientes são mais 
sustentáveis, uma vez que elevam as chan-
ces de sucesso escolar, reduzem os custos 
de reprovações e abandono, além do mi-
nimizar o prejuízo social de não formação 
das crianças. No longo prazo, o crescimen-
to econômico derivado do desenvolvimento 
do capital humano alimenta o sistema com 
maiores receitas [68].

O objetivo do presente artigo é lançar 
luzes sobre a relação entre os gastos 
e o desempenho da educação básica 
brasileira e, com base em evidências na-
cionais e internacionais, apresentar uma 
síntese das políticas e práticas capazes 
de elevar a eficiência dos gastos dos 
sistemas escolares. Pretende-se, assim, 
prover os gestores educacionais de refe-
rências fundamentadas para potencializar 
o desempenho e trazer sustentabilidade 
para as redes de ensino, especialmente no 
contexto pós-pandemia.

2. Mais gastos implicam em 
melhores desempenhos?  
O caso brasileiro

O Brasil investe uma fatia significati-
va de sua riqueza em educação básica ao 

3  Tradicionalmente, refere-se ao termo “eficácia” como a 
capacidade de “fazer as coisas certas” (atingir resultados 
pretendidos) e ao termo “eficiência” como a capacida-
de de “fazer as coisas da maneira certa” (produzir a um 
menor custo possível). Aqui estendemos o conceito de 
eficiência para “fazer as coisas certas da maneira certa”: 
sistemas e escolas eficientes são aquelas mais capazes 
de “maximizar os resultados para dados níveis de utiliza-
ção de recursos”.
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longo dos últimos anos. O gasto público 
como proporção do PIB vem crescendo 
sistematicamente, alcançando um percen-
tual acima de 6% desde meados da déca-
da passada. O gasto por aluno no ensino 
fundamental em 2017 representou cerca 
de  21% do PIB per capita, percentual mui-
to próximo à média de 22% observada en-
tre países da OCDE.

Quando tomado em valores absolutos, 
contudo, o gasto público por aluno no Bra-
sil ainda é inferior à metade do gasto mé-
dio dos países da OCDE. Essa condição 
estrutural poderia explicar, em parte, o bai-
xo desempenho da educação pública bra-
sileira em relação a outros países: o Brasil 
aparece como 60º colocado entre 76 paí-
ses no Ranking Mundial de Qualidade da 
Educação, da Organização para Coopera-
ção e Desenvolvimento Econômico [61]. 

O aumento das receitas vinculadas 
para a educação básica, combinado com 
a tendência, de natureza demográfica, de 
queda nos números de matrículas nas es-
colas públicas, vem resultando em investi-
mentos por aluno crescentes nas décadas 
recentes. Em especial, a ampliação dos in-
vestimentos em educação financiada pelo 
FUNDEF e, posteriormente, pelo FUN-
DEB, foi essencial para aumentar a cober-
tura do ensino básico, muito embora sem a 
esperada contrapartida nos resultados de 
aprendizagem. Sob um olhar agregado, 
mais gastos não se refletiram, sistema-
ticamente, em melhoria do desempenho 
escolar. 4

Estudos internacionais abrangendo 
países desenvolvidos e em desenvolvi-
mento trazem evidências de relação fraca 
ou mesmo inexistente entre o nível de gas-

4  Barbosa e Costa [15] apontam que que a incorpora-
ção massiva ao sistema educacional de crianças fora da 
escola de famílias de menor nível de escolaridade nos 
anos 1990 e 2000 tenha influenciado negativamente a 
qualidade do ensino fundamental no primeiro ano e do 
ensino médio anos depois.

tos e o desempenho dos estudantes [64; 
65; 67]. Análises para o Brasil também não 
nos permitem estabelecer uma relação sis-
temática entre gastos e desempenho es-
colar [60; 101; 102; 105; 107; 119]. 

Tais resultados indicam que políticas 
com foco na melhoria da qualidade do en-
sino são mais difíceis de implementar do 
que aquelas relacionadas ao aumento da 
oferta e que a melhoria da educação bási-
ca brasileira envolve desafios que vão mui-
to além da ampliação dos gastos. É nesse 
contexto que emerge a literatura dedicada 
em mensurar o quanto do gasto se tra-
duz em resultados educacionais. Tal lite-
ratura em muito se beneficiou do desenvol-
vimento de técnicas de análise envoltória 
de dados (DEA) e análise de fronteira es-
tocástica (SFA), a partir das quais se pode 
estimar funções de custo ou fronteiras de 
produção para escolas ou sistemas de en-
sino e estimar medidas comparativas de 
eficiência.

Como ilustração, a Figura 2 mostra a 
relação entre o gasto médio por aluno, acu-
mulado no período de 2016 a 2019 e o de-
sempenho medido pelo IDEB de 2019 das 
redes municipais de Ensino Fundamental. 
Os resultados do Ideb são bastante hete-
rogêneos para todos os níveis de gastos, o 
que indica um amplo espaço para ganhos 
de eficiência nesta etapa de ensino. A linha 
pontilhada ilustra os resultados máximos 
que poderiam ser atingidos para dados ní-
veis de gasto (Fronteira de Eficiência dos 
Gastos). 

Muitas redes municipais mais pobres, 
cujos gastos encontram-se abaixo da me-
diana de R$36.733 (ponto A), poderiam 
buscar saltos de qualidade ao replicar 
políticas e práticas de outras redes com 
restrições semelhantes de recursos, mas 
que apresentam desempenhos superiores 
e que, estão, portanto, mais próximas da 
Fronteira de Eficiência (ponto B). De modo 



4

semelhante, diversas redes municipais que 
apresentam bons desempenhos (IDEB su-
perior à mediana de 5,8) (ponto C), o fazem 
a partir de gastos relativamente elevados, 
o que as distanciam da Fronteira de Efi-
ciência. Outras redes apresentam resulta-
dos muito abaixo do esperado, apesar de 
gastarem acima da mediana (ponto D).

A literatura evidencia a presença de ine-
ficiências significativas em todas as etapas 
da educação brasileira. O Banco Mundial 
(2017) aponta ser possível melhorar o de-
sempenho da educação (níveis de aprova-
ção e rendimento estudantil) em até 40% no 

ensino fundamental e 18% no ensino mé-
dio, mantendo-se o nível de gastos atual. 
Rocha et al. [120] estimam os gastos mí-
nimos necessários para que os municípios 
cumpram as metas do IDEB e encontraram 
um excesso de gastos variando entre 40% 
e 47%, de acordo com as hipóteses utiliza-
das pelos autores. Frente às ineficiências 
existentes no Ensino Fundamental público, 
Melo Castro et al. [43] estimam que seriam 
necessários gastos médios 277% superio-
res aos atuais para garantir o nível mínimo 
de aprendizado adequado para todos os 
alunos nesta etapa do ensino.

Figura 2 | Gasto por aluno, acumulado no período 2016-2019 (em reais) x IDEB 2019 das 
Redes Municipais de Ensino Fundamental – Anos Iniciais 

Fonte: INEP/MEC e Secretaria do Tesouro Nacional

Veremos, nas próximas seções, que a 
eficiência na educação básica está relacio-
nada a fatores diversos, envolvendo desde 
decisões estratégicas da distribuição dos 
gastos entre etapas e modalidades de en-
sino, passando por como os gastos são 
transformados em recursos físicos, huma-
nos e organizacionais para a oferta educa-

cional. É preciso também levar em consi-
deração como tais recursos são alocados 
entre escolas, além dos processos neces-
sários para que esta oferta se traduza em 
resultados educacionais, ou seja, das for-
mas como os insumos são combinados e 
os métodos, técnicas e tecnologias incor-
porados à prática educacional. Ademais, 
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o desempenho escolar sofre influência do 
meio social em que as escolas estão inse-
ridas e das condições socioeconômicas e 
características familiares dos estudantes, 
o que traz desafios adicionais para capa-
cidade das redes educacionais mostrarem 
melhor desempenho.

3. Evidências sobre o retorno dos 
insumos escolares na educação 
básica

Quais insumos educacionais, como 
características do professor, recursos ma-
teriais, tamanho da turma, dentre outras 
características das escolas, mais afetam 
os resultados educacionais? Como fato-
res exógenos à escola, como caracterís-
ticas individuais e atributos das famílias 
dos alunos, podem afetar o desempenho 
educacional? Como o desenho do sistema 
educacional pode contribuir para que as 
escolas melhorem os seus resultados? A 
literatura moderna investiga tais questões 
a partir da estimação de funções de produ-
ção educacional, que relacionam insumos 
(ou inputs) ao nível máximo de resultados 
(ou outcomes) da educação, e busca indi-
car se os benefícios potenciais das políti-
cas direcionadas a estes justificam os cus-
tos [70; 71]. 

O objetivo desta seção é trazer ele-
mentos que nos permitam perceber como 
a alocação de recursos escassos entre 
usos alternativos pode afetar o desem-
penho educacional, a partir de uma sín-
tese das evidências empíricas nacionais 
e internacionais sobre os efeitos dos prin-
cipais insumos educacionais, a saber: as-
pectos que podem influenciar a qualidade 
dos professores, como formação e expe-
riência, remuneração e atratividade da car-
reira docente; quantidade de professores e 
o tamanho das turmas; a infraestrutura, os 
equipamentos e materiais escolares; além 

do contexto socioeconômico (background 
familiar) dos alunos.

Estimar os efeitos dos insumos esco-
lares sobre o desempenho dos alunos não 
é trivial, uma vez que esses recursos são 
endógenos ao desempenho do aluno. Ou 
seja, a provisão dos insumos pode não 
apenas afetar, mas também ser afetada 
por outros fatores relacionados ao apro-
veitamento dos alunos, muitas vezes não 
observados pelo pesquisador. Por exem-
plo, escolas podem reduzir o tamanho das 
turmas para alunos com dificuldades de 
aprendizagem ou recursos adicionais po-
dem ser destinados a escolas com gran-
de proporção de estudantes pobres, pais 
mais atentos à educação dos filhos podem 
atuar para garantir que seus filhos sejam 
ensinados em turmas menores, levando-
-os a ter um desempenho relativamente 
mais alto etc.5 

Qualidade do Professor

Diversos estudos indicam que a qua-
lidade dos professores é aspecto central 
para o desempenho educacional dos estu-
dantes [49; 63]. A exposição dos estudan-
tes a professores de baixo desempenho 
por anos consecutivos pode levar a déficits 
intransponíveis de aprendizagem e com-
prometer a renda subsequente das crian-
ças [34; 35]. Nenhum outro atributo das es-
colas chega perto do impacto da qualidade 
dos professores no valor adicionado aos 
alunos pela escola. 

Há evidências de que o desempenho 
dos professores aumenta com a experiên-
cia e que os maiores avanços ocorrem em 
torno dos primeiros cinco anos de serviço, 
apesar de a magnitude dos efeitos depen-

5  A existência dessa associação não causal entre inputs 
escolares e desempenho dos alunos faz com que estima-
tivas convencionais sofram viés de endogeneidade, cuja 
direção é ambígua [74]. 
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der de outras características do professor 
e da etapa e disciplina ensinada [34; 80; 
82; 85; 126]. 

Por outro lado, não há consenso so-
bre o quanto o tipo e o grau de formação 
e certificação dos professores contribuem 
para elevar o seu desempenho em sala de 
aula [9; 22; 69; 85; 114]. Efeitos limitados 
ou mesmo ausentes da formação inicial de 
professores sobre o desempenho dos alu-
nos foram observados em estudos aplica-
dos ao Brasil [15; 97; 103].  

O limitado impacto da formação inicial 
do professor sobre a qualidade do ensino 
pode ter duas explicações: a primeira rela-
cionada às características dos programas 
de formação docente e a segunda diz res-
peito ao background educacional dos indi-
víduos atraídos pela carreira docente. Em 
relação ao primeiro ponto, a maioria dos 
programas de licenciatura brasileiros pa-
recem não estar preparados para produzir 
o conjunto de competências encontradas 
em sistemas educacionais de alto desem-
penho, atribuindo pouca importância ao 
desenvolvimento de competências básicas 
de ensino, como técnicas de ensino e pla-
nejamento e organização de atividades em 
sala de aula [25; 26]. A respeito do segun-
do ponto, são diversos os indícios de que 
a carreira docente no Brasil vem atraindo 
uma grande parcela de egressos com bai-
xo desempenho no Ensino Médio, o que 
acrescenta desafios à formação de profes-
sores com alto desempenho [15; 97].

Em relação à atratividade da carreira, 
a literatura indica que apesar de maiores 
salários afetarem a decisão de entrada e 
permanência na carreira docente, em es-
pecial dos indivíduos mais capazes, estes 
podem afetar muito pouco a qualidade e 
o esforço dos professores já posicionados 
nas escolas [8; 42; 45; 55; 94; 95; 107; 124]. 
Os efeitos da remuneração sobre a quali-
dade do ensino são não-lineares e depen-

dem do contexto da rede escolar. Quando 
os salários iniciais são muito baixos, uma 
mudança de patamar remuneratório pode 
influenciar o perfil dos indivíduos que in-
gressam na carreira, aumentar o tempo de-
dicado pelos professores à mesma escola 
ou ainda motivar professores a buscarem 
se desenvolver para ascender na carreira. 
Contudo, tais efeitos podem não ocorrer 
quando os salários de professores não es-
tão tão distantes dos salários de mercado.

Em suma, vincular a eficácia do pro-
fessor diretamente às suas características 
observáveis, como qualificações educacio-
nais, formação inicial e experiência (além 
dos primeiros anos) encontra evidências 
ambíguas na literatura. Isto é devido não 
porque esses aspectos não sejam impor-
tantes em sua essência, mas devido à 
forma como eles são desenvolvidos. Por 
serem objetivas e facilmente mensurá-
veis, tais características são comumente 
usadas para definir as políticas de seleção 
e progressão na carreira docente, o que 
pode resultar na alocação pouco eficiente 
de recursos [65; 113]. 

Uma vez que se atinjam níveis míni-
mos salariais para atrair e reter melhores 
profissionais, aumentos generalizados dos 
salários são pouco eficazes para melhorar 
a qualidade do ensino, sobretudo quando 
não estão vinculados ao desempenho em 
sala de aula. Melhorar a qualidade do en-
sino passa por alinhar as exigências para 
ingresso na carreira docente à realidade 
dos sistemas de ensino e vincular parte da 
remuneração e o avanço na carreira dos 
professores à sua capacidade de melhorar 
o aprendizado dos alunos.

Tamanho da turma e duração da 
jornada escolar

Dois fatores que tradicionalmente apa-
recem nas discussões sobre a qualidade 
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da educação são o tamanho da turma e o 
tempo que o aluno permanece na escola. 
Dentre os efeitos potenciais da redução do 
número de alunos por turma e aumento da 
jornada escolar estão um maior tempo efe-
tivo de instrução, melhor ambiente em sala 
de aula, apoio mais individualizado ao alu-
no, maior identificação e envolvimento dos 
alunos com a escola, dentre outros [54].

Os estudos internacionais que utili-
zam métodos para identificar os efeitos 
causais do tamanho da classe não encon-
tram efeitos sistemáticos sobre o desem-
penho dos estudantes, e nos poucos estu-
dos que encontram efeitos causais, estes 
são, em geral, relativamente pequenos 
[52; 74; 106]. Os resultados dos poucos 
estudos para o Brasil que utilizam méto-
dos tecnicamente robustos variam entre 
estatisticamente não significantes [29; 99] 
e positivos [112; 115]

Estabelecer turmas menores pode fa-
zer diferença em algumas circunstâncias, 
apesar do custo considerável. Há evidên-
cias, de que o efeito do tamanho da turma 
tende a ser maior em países em desenvol-
vimento e em sistemas cujos professores 
têm menor qualificação, em escolas com 
maior proporção de alunos em situação de 
vulnerabilidade social e nos primeiros anos 
do ensino básico [6; 21; 46; 86].

As evidências são mais fortes em re-
lação ao tempo de aula dos estudantes: 
em geral, em que pese a heterogeneidade 
dos resultados, mais horas de aula diárias 
eleva o aprendizado dos alunos, mas este 
efeito é decrescente em relação ao tempo 
adicional [28; 31; 38; 73; 89]. Sem qualquer 
surpresa, o quanto o tempo de aula se re-
verte em melhor desempenho dos alunos 
depende, fundamentalmente, da qualidade 
do professor, do ambiente em sala de aula, 
de como o tempo adicional é alocado para 
atender às necessidades dos alunos [59; 
79; 117]. Além disso, escolas que gozem 

de maior autonomia e em redes de ensino 
onde há responsabilização pelo desempe-
nho tendem a tirar maior proveito da exten-
são do tempo de aula [88; 89].  

Os poucos estudos aplicados ao Bra-
sil relatam efeitos parcialmente positivos 
da extensão do tempo de aula sobre o 
desempenho dos alunos [112] mas ne-
nhum efeito em relação ao aumento da 
jornada escolar para o tempo integral [5; 
10]. É provável que as escolas de tempo 
integral, em que se disponibiliza um rol de 
atividades para os estudantes após as au-
las, não tenham contribuído para aumen-
tar o tempo despendido em atividades 
que afetassem diretamente a proficiência 
dos alunos. Isto, somado à redução do 
tempo disponível de estudo em casa, ao 
excesso de disciplinas cursadas de forma 
concomitante, podem explicar os resulta-
dos encontrados. Por fim, problemas na 
assimilação e implementação de um novo 
modelo escolar podem trazer efeitos ne-
gativos no curto prazo. 

Os resultados sugerem que a redução 
do tamanho das turmas e a expansão do 
tempo na escola podem ser estratégias 
eficazes caso sejam bem focadas e con-
siderem a restrição de recursos escolares, 
sobretudo de professores qualificados e 
instalações adequadas [116]. Em um con-
texto de restrição orçamentária, convém 
avaliar o trade-off entre as intervenções, 
posto que aumentar o tempo de aula pode 
exigir que se estabeleça turmas maiores, 
por exemplo. No caso brasileiro, onde é 
comum a divisão das turmas entre os pe-
ríodos matutino e vespertino, a depender 
da composição e do tamanho das turmas, 
estender a jornada escolar em uma hora 
em cada turno ou melhorar o aproveita-
mento do tempo de aula pode apresentar 
uma relação custo-benefício bem superior 
a redução do número de alunos por classe, 
por exemplo.
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Infraestrutura escolar e insumos 
pedagógicos

A importância de se ofertar uma in-
fraestrutura escolar adequada e em pleno 
funcionamento para o rendimento dos es-
tudantes, incluindo salas de aula e insta-
lações sanitárias, é bem documentada na 
literatura internacional [56; 67; 96; 109]. 
Os efeitos são maiores em países em de-
senvolvimento, em que há grandes dispa-
ridades entre regiões e com grande contin-
gente de crianças e jovens fora da escola. 
Uma vez atendidas as restrições mais bá-
sicas de infraestrutura da escola, outros 
aspectos preponderam sobre a qualidade 
da escola. 

As evidências internacionais em ge-
ral, captam o efeito positivo, porém he-
terogêneo, do fornecimento de material 
didático sobre o aprendizado dos estu-
dantes, como é de se esperar [56]. O ta-
manho desse efeito depende da qualidade 
e adequação dos materiais à etapa esco-
lar, de sua distribuição adequada entre os 
alunos e escolas e de sua integração aos 
métodos de ensino e capacidades dos 
professores [95; 123].

Em relação a disponibilidade de com-
putadores e acesso à Internet para os alu-
nos, poucos apontam efeitos positivos so-
bre o desempenho escolar [48; 56]. Ainda 
que a utilização de recursos tecnológicos 
seja estruturada no contexto de uma estra-
tégia pedagógica, há exemplos de resulta-
dos tanto positivos quanto negativos sobre 
a aprendizagem dos alunos [14]. Por outro 
lado, quando disponíveis em casa, tais in-
sumos podem fazer grande diferença [13; 
32; 81].

Os resultados acima sugerem que a 
disponibilização de equipamentos e ma-
terial pedagógicos tem efeito positivo so-
bre a aprendizagem quando são parte 

integrante de uma estratégia pedagógica 
bem desenhada e implementada. Definir 
materiais pedagógicos e ferramentas digi-
tais de forma criteriosa e adotar protocolos 
para a sua utilização efetiva, levando em 
consideração as capacidades dos profes-
sores e dos alunos e a própria organização 
curricular, podem ter impacto significativo 
sobre o desempenho escolar.

Background familiar e características 
dos alunos

A distribuição do desempenho escolar 
é substancialmente afetada pelas caracte-
rísticas dos alunos e suas famílias, além 
do meio social no qual a escola está inse-
rida [3; 17; 51; 66; 70; 87; 90; 103]. Ainda 
que as características das escolas sejam 
importantes no desempenho escolar, seus 
efeitos são, em geral, inferiores aos de as-
pectos como renda, raça, escolaridade dos 
pais, presença de livros e computador em 
casa, ter frequentado pré-escola etc. 

Ao conjunto de características rela-
cionadas à estrutura familiar e que deter-
minam o acesso da criança aos aspectos 
materiais, culturais e sociais capazes de 
afetar a sua aprendizagem, chamamos 
background familiar. Ambiente doméstico 
adequado ao estudo, apoio dos pais nas 
tarefas, acesso a bens culturais e  oportuni-
dades de aprendizagem fora da escola são 
alguns dos fatores determinantes da traje-
tória escolar. Além do background familiar, 
a capacidade da escola afetar a aprendiza-
gem dos alunos também é função do con-
texto em que está inserida. Estudantes de 
escolas localizadas em cidades ou bairros 
com taxas altas de violência e pobreza são 
mais suscetíveis ao fracasso escolar [19].  

Os aspectos acima podem afetar a 
eficiência das escolas, levando com que 
aportes adicionais de recursos não se tra-
duzam necessariamente em maior desem-
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penho escolar [122]. Neste sentido, inter-
venções integradas que complementem os 
hiatos de natureza socioeconômicas dos 
estudantes podem fazer diferença [25].

A literatura também aborda a impor-
tância do efeito dos colegas para os resul-
tados obtidos pelos estudantes.  Os estu-
dantes tendem a se beneficiar de colegas 
de alto desempenho na turma, cuja pre-
sença pode motivar os colegas a persegui-
rem melhores resultados, afetar o esforço 
e/ou comportamento do professor e, princi-
palmente, ter um efeito spillover originado 
da interação entre alunos com diferentes 
níveis de desempenho [50; 64; 78]. Tais 
efeitos têm implicações sobre as políticas 
escolares de alocação dos estudantes en-
tre turmas e escolas, e pode trazer ganhos 
na aprendizagem sem gastos adicionais, 
como será visto na próxima seção.

Em suma... 

Os limitados impactos estimados para 
diversos insumos escolares não implicam, 
necessariamente, que estes são pouco ca-
pazes de afetar o desempenho dos alunos. 
Os seus efeitos podem depender de condi-
ções, muitas vezes não observáveis pelo 
pesquisador, necessárias para que a sua 
contribuição para o processo de aprendi-
zagem seja efetiva. Além do mais, a mera 
disponibilidade ou aumento na provisão 
desses insumos, sem considerar o contex-
to escolar e social, parece pouco contribuir 
para melhorar a qualidade da educação. 

A capacidade da escola em afetar o 
progresso do aluno depende fundamental-
mente dos processos escolares, ou seja, 
das formas como os insumos escolares 
são operados. Escolas mais eficientes são 
aquelas que, para um determinado nível de 
recursos, possuem processos que permi-
tem maior aprendizagem do que na escola 
média. Tais processos refletem o modelo 

de gestão escolar e o desenho institucional 
da própria rede de ensino. Neste sentido, 
compreender e replicar ou adaptar mode-
los exitosos e experiências custo-efetivas 
de sistemas de ensino de alto desempe-
nho pode ser o caminho mais seguro para 
elevar a qualidade da educação básica de 
forma sustentável. 

Por fim, a forma como o desempenho 
dos alunos responde aos insumos escola-
res depende das características dos alu-
nos e background familiar, além do próprio 
contexto e estágio de desenvolvimento da 
escola ou rede escolar. Incorporar tais as-
pectos nas decisões alocativas e no dese-
nho das intervenções educacionais pode 
melhorar o desempenho das escolas e 
trazer maior equidade à rede de ensino, 
enquanto operam dentro das restrições or-
çamentárias. 

4. Políticas e práticas capazes de 
elevar a eficiência da rede escolar 

Na seção anterior, buscamos trazer 
elementos importantes para perceber como 
a alocação de recursos escassos entre 
usos alternativos pode afetar o desempe-
nho educacional. Abordaremos agora, com 
base nas experiências e evidências nacio-
nais e internacionais relatadas, um conjun-
to de políticas e práticas de organização 
e gestão nos níveis de rede e de escola 
que se mostraram capazes de potencia-
lizar o retorno dos gastos em educação 
básica em diferentes contextos.

Organizar a rede escolar de modo 
eficiente e equânime

A distribuição das escolas no espaço 
geográfico tem efeitos sobre as taxas de 
matrícula, absenteísmo e o rendimento 
dos estudantes. Os custos, em termos fi-
nanceiros e de tempo, dos alunos irem e 
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permanecerem na escola podem ser de-
masiadamente altos para que mantenham 
uma frequência escolar adequada [37; 58]. 
Ainda que, no Brasil, a educação pública 
seja inteiramente gratuita, as famílias mui-
tas vezes encaram gastos e tempo eleva-
dos com locomoção até a escola. Ademais, 
trajetos distantes estão associados à maior 
exposição das crianças e adolescentes à 
violência. Reduzir o tempo de locomoção 
para a escola tem impacto sobre o rendi-
mento escolar.

Por outro lado, uma distribuição mais 
dispersa das escolas, ainda que facilite o 
acesso pelos estudantes, muitas vezes 
implica em escolas com pequena escala, 
que resulta em maiores gastos, dificulda-
des para a atração de bons professores 
e distribuição de materiais e outros inputs 
para as escolas locais, dentre outros de-
safios para a gestão da rede. A decisão de 
construir ou manter escolas deve conside-
rar também as alternativas de aumentar o 
alcance e a qualidade dos programas de 
transporte escolar e de preencher as tur-
mas existentes nas demais escolas, de 
modo a buscar uma relação custo-benefí-
cio melhor possível.

Além da distribuição das escolas no 
território, é importante ter em mente um 
correto balanceamento dos insumos edu-
cacionais, sobretudo professores, entre as 
escolas. Esse é um fator chave para trazer 
ganhos de eficiência e equidade à rede. 
Professores mais qualificados têm uma 
probabilidade substancialmente maior de 
ensinarem em escolas localizadas em re-
giões mais favorecidas e escolas com alu-
nos de extratos socioeconômico mais bai-
xos tendem a apresentar rotatividade mais 
alta de professores, o que reduz a eficiên-
cia e a equidade do sistema. 

Neste sentido, otimizar a rede de en-
sino passa não apenas pela definição da 
localização das estruturas escolares, mas 

também de políticas que facilitem o acesso 
e a frequência à escola pelos alunos mais 
pobres e pela alocação mais eficiente e jus-
ta dos recursos escolares e, em especial, 
dos professores. Para tanto, ferramentas 
de mapeamento escolar (school mapping) 
podem ajudar no alinhamento entre a ofer-
ta e a demanda escolar no território, consi-
derando opções de políticas educacionais, 

Selecionar e preparar gestores para 
entregar resultados

É comum encontrar grande variabili-
dade nos resultados educacionais mes-
mo entre redes e escolas relativamente 
homogêneas em termos de quantidade e 
qualidade dos insumos escolares. Tais di-
ferenças podem ser devidas às práticas de 
gestão educacional e seus efeitos sobre o 
planejamento, organização e controle des-
ses insumos, em especial do pessoal do-
cente e equipe de apoio [2; 36; 127].6 

Melhorar a gestão escolar depende 
não apenas de trazer os melhores profis-
sionais gestores, mas também os prover 
de instrumentos eficazes e autonomia para 
operar melhorias. Igualmente importante é 
prover a comunidade de instrumentos de 
acompanhamento e participação nas deci-
sões e responsabilizar e premiar a gestão 
escolar pelos resultados alcançados.7      

Em relação ao desenho dos progra-
mas de treinamento e desenvolvimento de 
diretores escolares, alguns elementos es-
senciais observados em sistemas de alto 
desempenho são: visão clara do modelo 
de escola e objetivos de gestão a perse-

6  O exemplo mais básico da relevância da gestão escolar 
diz respeito ao controle da frequência dos professores: 
Taxas mais altas de absenteísmo têm efeitos negativos 
claros sobre a aprendizagem dos estudantes [56]. 
7  O caso de Sobral, no Ceará, mostra-se útil para com-
preender o impacto das práticas de seleção e desenvol-
vimento de diretores sobre o desempenho das escolas 
[1; 118; 40].
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guir; valorizar a liderança instrutiva, cola-
borativa e compartilhada; usar abordagens 
de solução de problemas em um ambien-
te escolar real e apoiado por mentores; 
desenvolver capacidade de resiliência e 
adaptação a novas situações; desenvolvi-
mento continuado da liderança durante a 
carreira [83]. 

Estratégias integradas e articuladas 
de apoio, orientação e treinamento devem 
estar disponíveis para o desenvolvimen-
to de novos diretores. Gestores recém-
-nomeados se beneficiam de programas 
sistemáticos de aprendizado e indução, 
integrado às necessidades da escola e 
do contexto em que servem. Tais progra-
mas podem incluir o desenvolvimento de 
mentoria por diretores mais experientes, 
grupos de discussões para troca de expe-
riências e compartilhamento de boas prá-
ticas, comunidades de aprendizagem em 
rede, visitas a escolas e distritos, participa-
ção em seminários e outras atividades de 
aprendizagem relevantes. Pode-se incluir 
também o acesso a programas modulares 
com foco no desenvolvimento de compe-
tências específicas.

Incorporar o mérito na contratação, 
promoção e remuneração dos 
professores

Definir requisitos baseado no desem-
penho para a efetivação na carreira do-
cente, estruturar a carreira baseada no 
desenvolvimento de competências para o 
ensino e no reconhecimento do mérito, su-
pervisionar, monitorar e a avaliar o esforço 
docente, tornar a carreira atrativa e alinhar 
incentivos com foco na aprendizagem dos 
alunos são aspectos essenciais para a 
qualidade da equipe de professores.  

As evidências sugerem que o de-
sempenho em sala de aula durante os 
primeiros anos de ingresso na carreira é 

um indicador mais confiável para revelar 
a eficácia futura do professor. Neste sen-
tido, critérios para contratação de profes-
sores baseada na observação do seu de-
sempenho em período de estágio podem 
ser um importante filtro para garantir me-
lhores professores. Complementarmente, 
programas de desenvolvimento de com-
petências mais específicas ao contexto 
de atuação do professor em sala de aula 
e intervenções capazes de facilitar a tro-
ca de experiências e potencializar o de-
senvolvimento profissional nos primeiros 
anos de serviço parecem ser abordagens 
custo-efetivas para melhorar a qualidade 
do ensino. 

Aumentos generalizados dos salários 
pode ser uma estratégia cara e pouco efi-
caz para melhorar a qualidade do ensino, 
em que pese a relevância de maiores re-
munerações médias para atrair e reter 
melhores profissionais. Uma estratégia 
mais sustentável para a maioria das redes 
de ensino seria vincular parte da remu-
neração à sua capacidade de melhorar o 
aprendizado dos alunos, assim como, in-
corporar este aspecto dentre os critérios 
para o avanço na carreira docente. 

As evidências de que remuneração 
dos professores baseada em desempenho 
pode afetar positivamente a aprendizagem 
dos alunos são diversas [92; 100; 108; 
110; 128]. Mas cabe ressaltar que este 
efeito depende criticamente do desenho 
do mecanismo de incentivo, em especial, 
das medidas de desempenho utilizadas 
para auferir a qualidade do ensino e de 
como estas se traduzem em recompen-
sas maiores ou menores. Medidas pouco 
sensíveis ao esforço do professor podem 
não fornecer incentivos fortes e um esque-
ma de incentivos que não leve em consi-
deração os possíveis comportamentos de 
jogo e incentivos perversos podem trazer 
consequências indesejadas. Por exemplo, 
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professores podem elevar o desempenho 
médio da turma ao concentrar esforços em 
um grupo de alunos de desempenho me-
diano, abandonando aqueles com maiores 
dificuldades [44; 91; 98].

Em conjunto com uma estrutura de 
incentivos bem desenhada, faz-se neces-
sário lançar mão de ações específicas de 
apoio e orientação junto a professores, 
sobretudo os com qualificação mais bai-
xa, para que estes respondam aos incen-
tivos e possam afetar a aprendizagem dos 
alunos [109]. De modo geral, é possível 
melhorar a qualidade do ensino ao esta-
belecer incentivos, monetários ou não, 
aos professores. Como são desenhados e 
implementados é que determina o quanto 
tais incentivos podem afetar o desempe-
nho dos alunos. 

Adotar programas estruturados de 
ensino

Apesar de mais gastos adicionais não 
melhorarem automaticamente os resulta-
dos escolares, há suficientes indícios de 
que mais recursos melhoram o desempe-
nho dos alunos apenas quando modificam 
o que ocorre dentro de sala de aula. Em 
especial, as intervenções mais eficazes 
para melhorar a aprendizagem dos alunos 
são aquelas que aumentam a capacidade 
do professor em ensinar bem, aproveitar 
o tempo de aula de forma efetiva, acom-
panhar o desempenho e prover feedback 
para seus alunos [109].

Programas estruturados incluem ma-
teriais pedagógicos sob medida, planos de 
aula, treinamento para ajudar os professo-
res a introduzir novos conteúdos aos alu-
nos e para a gestão do ambiente da sala 
de aula, verificação da compreensão do 
conteúdo e a comunicação com as famí-
lias [20]. Podem abranger também méto-
dos e instruções específicas sobre como 

ministrar cada uma das lições e utilizar os 
materiais disponíveis.8 

No Brasil, há evidências de impactos 
positivos na aprendizagem dos estudantes 
do ensino fundamental em municípios pau-
listas que adotaram métodos estruturados 
de ensino, com ganhos superiores em mu-
nicípios com pior desempenho inicial [95].  
Outro exemplo que se tornou referência no 
Brasil trata-se do Programa de Alfabetiza-
ção na Idade Certa (PAIC), implementado 
pelas redes municipais de ensino do Ceará, 
em parceria com o Governo de Estado [39]. 

Atenção especial à primeira infância

Está bem consolidado na literatura que 
programas educacionais focados na pri-
meira infância apresentam as maiores ta-
xas de retorno para os recursos investidos 
em educação [16; 41; 62; 75]. É nesta fase 
do desenvolvimento infantil que se formam 
habilidades cognitivas e socioemocionais 
mais importantes, como a capacidade de 
atenção, o controle de impulso, persistência 
e trabalho em equipe, que afetam toda a ca-
deia de resultados futuros do indivíduo [76]. 

Dentre os aspectos essenciais para a 
efetividade desses programas, ressaltam-
-se: classes de pré-escola pequenas, pro-
fessores com treinamento específico para a 
educação elementar, visitação periódica à 
casa das crianças mais vulneráveis, ações 
de sensibilização e orientação aos pais para 
que se envolvam no processo educacional 
das crianças, apoio à família para acesso 
aos serviços e, sobretudo, uma rotina de 
ensino bem estruturada [11; 75].

Atenção também deve ser dada aos 
motivos que impedem as crianças de fre-
quentarem a escola, como a má nutrição e 

8  Snilstveit et al. [125] apontam diversas evidências de 
impactos positivos de intervenções pedagógicas estrutu-
radas sobre as pontuações dos alunos em exames de 
proficiência.
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problemas de saúde. Oferecer às crianças 
medicamentos contra doenças evitáveis e 
melhorar a nutrição dos alunos de famílias 
mais pobres são medidas custo-efetivas 
para reduzir o absenteísmo e o abandono 
escolar [24; 109; 121]. Neste sentido, in-
tervenções para o desenvolvimento infantil 
integradas às políticas de atenção básica 
à saúde e serviços sociais são uma estra-
tégia eficiente para elevar o desempenho 
das crianças.

Não deixar ninguém para trás

A educação pública brasileira regis-
tra uma das maiores taxas de reprovação 
do mundo, apesar das fortes evidências 
de que a reprovação é uma política pou-
co efetiva para aumentar a aprendizagem 
[27; 111]. A reprovação e o abandono es-
colar implicam em custos adicionais rele-
vantes para as redes escolares, além do 
custo social no longo prazo resultantes de 
taxas altas de evasão escolar, sobretudo 
no ensino médio. Neste sentido, sistemas 
eficientes são mais capazes de identificar 
os alunos com dificuldades de aprendiza-
gem ou de frequência a escolas e atuar ra-
pidamente para evitar uma possível perda 
do ano escolar, além de adotarem estra-
tégias eficazes para lidar com a distorção 
idade-série. 

Na tentativa de atender às diferenças 
nas dificuldades de aprendizagem, algu-
mas redes e escolas agrupam os alunos 
em turmas segundo o nível de aprendiza-
do, prática conhecida por tracking, de modo 
a prover instruções customizadas, para to-
das as disciplinas ou para disciplinas es-
pecíficas. Tal prática, apesar de contrastar 
com as evidências de que os estudantes se 
beneficiam de turmas heterogêneas, pode 
ter efeitos positivos quando é parte de uma 
estratégia bem desenhada e acompanha-
da de recursos escolares específicos, tur-

mas menores e professores qualificados 
[46; 53]. Caso contrário, o agrupamento de 
alunos em atraso escolar em turmas espe-
cíficas pode ampliar as desigualdades já 
existentes na aprendizagem.9

Uma abordagem mais efetiva para li-
dar com as dificuldades de aprendizado 
dos alunos dentro do ano escolar é dispor 
de ações para atender às necessidades in-
dividuais de aprendizagem e prover refor-
ço escolar e outras formas de apoio extra 
para disciplinas específicas. Para aqueles 
com defasagens acumuladas do(s) ano(s) 
anterior(es), programas de aceleração da 
aprendizagem, compreendendo materiais 
específicos para o aluno, manuais para o 
professor e instrumentos de acompanha-
mento da aprendizagem, parecem ser 
efetivos para a recuperação do tempo per-
dido.10 A literatura indica que, em geral, es-
sas intervenções tendem a compensar as 
dificuldades de aprendizagem, ao mesmo 
tempo que não despreza os efeitos positi-
vos de classes heterogêneas sobre o de-
sempenho dos estudantes [26; 47; 109].

Outra estratégia que vem mostrando 
resultados consistentes sobre a redução 
da evasão escolar, conhecida por “bus-
ca ativa”, combina ações de identificar e 
acompanhar crianças e jovens propensos 
a abandonar as aulas e intervir para trazer 
aqueles que estão fora da escola, a par-
tir da mobilização ampla da rede escolar 
e dos órgãos de assistência social, saúde, 
atenção à criação e adolescente da gestão 
municipal ou estadual. A estratégia envol-
ve o levantamento e sistematização dos 
dados sobre crianças e adolescentes, em 

9  Não é incomum encontrar, no Brasil, escolas que con-
centram os alunos repetentes em turmas e/ou turnos es-
pecíficos, sem uma estratégia clara e baseada em evi-
dências de efeitos pedagógicos positivos que justifiquem 
tais critérios [4;18].
10  Um exemplo desta abordagem é o Programa Acele-
ra Brasil, desenvolvido pelo Instituto Ayrton Senna, (ht-
tps://institutoayrtonsenna.org.br/pt-br/como-atuamos/
acelera.html).
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plataformas tecnológicas, e a adoção de 
ações para lidar com os fatores que impe-
dem ou dificultam o acesso à escola, nor-
malmente relacionados a vulnerabilidades 
de ordem socioeconômica e familiar. Em 
geral, a estratégia envolve protocolos de 
controle da frequência escolar e de ações 
a serem tomadas no âmbito da escola em 
caso de risco de abandono escolar, como 
contado com a família e acionamento de 
órgãos de atenção/proteção à criança, 
como o conselho tutelar. 

Premiar redes e escolas pelo 
desempenho

Premiar as administrações municipais 
pelos resultados de sua rede escolar pode 
ter efeitos positivos significativos sobre a 
aprendizagem dos estudantes, sobretudo 
nos municípios mais carentes e com piores 
indicadores iniciais, como indica a experiên-
cia do Ceará, estado no qual parte relevan-
te do valor da arrecadação do ICMS que é 
repartido entre municípios se dá com base 
nos resultados da educação [23; 77; 84]. 

Mecanismos de incentivos baseado 
em resultados podem induzir as redes a 
buscar soluções sustentáveis frente aos 
desafios locais e focar esforço em ações 
com maior potencial de melhorar a apren-
dizagem. Ao estimular prefeitos e gestores 
a adotarem as melhores práticas de ensino 
e gestão escolar, tais mecanismos impac-
tam a produção escolar por meio dos gan-
hos de produtividade, sem a necessidade 
de mudanças significativas nos inputs es-
colares disponíveis. Redes e escolas com 
pior desempenho inicial tendem a adotar 
melhores práticas, de modo que os seus 
resultados tendem a convergir para o nível 
de referência. 

Premiar as escolas com base em re-
sultados de aprendizagem, com possível 
bonificação para as equipes escolares 

também pode contribuir para trazer maior 
efetividade à rede, a depender do desenho 
do modelo de premiação [57; 109]. Aten-
ção deve ser dada aos possíveis incenti-
vos perversos e comportamento de jogo 
que surgem de um desenho falho do indi-
cador de desempenho e que podem levar 
ao aumento dos hiatos de aprendizagem 
entre os alunos. Ademais, modelos de in-
centivos devem ser includentes, no sentido 
de que escolas mais carentes e com mais 
estudantes na condição de pobreza de 
aprendizagem percebam chances reais de 
ganhar a bonificação, caso envidem maio-
res esforços [7; 33; 104]. 

Neste sentido, é desejável que o in-
dicador utilizado para efeito de premiação 
capte o valor adicionado à aprendizagem 
dos alunos, e não seja apenas um reflexo 
dos inputs educacionais de que as redes/
escolas dispõem, e que se atribua maior 
peso ao avanço das crianças e jovens que 
se encontram em situação mais severas 
de pobreza de aprendizagem. Tais medi-
das são, em geral, capazes de controlar 
os comportamentos adversos e “nivelar o 
campo de jogo” entre as redes e escolas 
participantes. 

Por fim, o efeito pleno dos programas 
de incentivos é alcançado quando este é 
pensado dentro do contexto maior da po-
lítica educacional do município ou estado. 
É importante que os incentivos estejam 
alinhados aos níveis de rede, gestão e 
equipe escolar, no sentido que todos com-
partilhem dos objetivos e oportunidades e 
percebam benefícios em atuar em colabo-
ração. Parceria e cooperação são as pala-
vras de ordem aqui.11

11  Para uma síntese sobre os elementos que afetam efe-
tividades de incentivos com base em resultados, ver [72; 
93]. Para experiências de programas de incentivos na 
América Latina, ver [30; 128].  
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Gerar, organizar e utilizar 
informações com inteligência

Para viabilizar as ações discutidas é 
necessário dispor de sistemas informatiza-
dos de gestão escolar robustos. Tais siste-
mas alimentam um banco de dados atua-
lizado contendo informações históricas 
como o perfil e rendimento dos alunos e 
professores, permitem o controle dos pro-
cessos acadêmicos e administrativos da 
escola e disponibilizam informação atuali-
zadas relevantes para o acompanhamen-
to sistemático das turmas e correções de 
rumo.

Quando integrados em nível de rede 
e incorporadas informações geradas fora 
do âmbito da escola, como os resultados 
em avaliações externas de aprendizagem, 
dá-se origem aos chamados Sistemas de 
Monitoramento e Avaliação, que permi-
tem observar todos os elos da cadeia de 
resultados educacionais. É importante in-
tegrar as bases de dados operacionais e 
de gestão das escolas, de modo a permitir 
que os dados “conversem entre si”, capa-
citar a equipe de gestão e análise de da-
dos, e disponibilizar meios para prover li-
vre acesso dos dados para pesquisadores 
e população em geral. A partir da aplicação 
de métodos e instrumentos de análise de 
dados, são geradas informações preciosas 
capazes de direcionar intervenções para 
melhorar a qualidade das escolas e trazer 
maior eficiência para a rede. 

São inúmeras as possibilidades de 
uso das informações escolares, quanto 
são traduzidas em relatórios cuidadosa-
mente desenhados para a tomada de deci-
sões. Por exemplo, as informações advin-
das das avaliações dos alunos podem ser 
utilizadas pela gestão da rede para dese-
nhar e apoiar a implementação de planos 
de melhoria e desenvolvimento da equipe 
de professores, e subsidiar os gestores es-

colares na identificação de estudantes que 
precisam de apoio extra, dentre outras in-
tervenções capazes de potencializar o de-
sempenho escolar.

Alguns estados contam com sistemas 
de avaliação da aprendizagem periódica 
dos estudantes, como é o caso do Siste-
ma Permanente de Avaliação da Educação 
Básica do Ceará (SPAECE), cujos resulta-
dos são utilizados para o cálculo dos indi-
cadores em que se baseiam premiações e 
ações de aperfeiçoamento das redes. Ain-
da que impliquem em valores significativos 
em termos absolutos, o custo por aluno 
desses sistemas de avaliação é relativa-
mente baixo, frente aos ganhos observa-
dos na qualidade do ensino.

Por fim...

Vimos, nesta seção, algumas das prá-
ticas e ações que podem melhorar a quali-
dade das redes escolares públicas sem que 
isto implique em grande aporte de recursos 
adicionais. As experiências indicam que po-
líticas que tragam uma alocação mais equâ-
nime de professores e recursos entre esco-
las, além de maior responsabilização das 
gestões escolares, contribuem para elevar 
a eficiência das redes de ensino. 

Além disso, selecionar e desenvolver 
os professores para uma atuação efetiva 
em sala de aula, estabelecer currículos es-
colares balanceados e práticas pedagógi-
cas estruturadas, atribuir atenção especial 
às crianças mais vulneráveis, sobretudo na 
primeira infância, instituir instrumentos efi-
cazes de monitoramento e avaliação, além 
introduzir  sistemas de incentivos para ges-
tores e professores, formam um caminho 
seguro e custo-efetivo para melhorar os 
resultados da educação básica.

O presente levantamento não se pro-
pôs a exaurir as possibilidades de polí-
ticas e intervenções capazes de elevar a 
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eficiência nas redes escolares. A literatura 
sobre o tema é ampla e densa, e a cada 
dia, vem trazendo experiências novas e 
promissoras, sobretudo quando adaptadas 
às realidades e contextos locais. Este foi 
o caso das políticas para o ensino funda-
mental promovidas pelo Ceará, que vere-
mos a seguir.

5. Conclusão

Formuladores e gestores de políticas 
educacionais tomam decisões de investi-
mento com base não apenas nos impactos 
esperados, mas também nos custos, que 
muitas vezes são específicos ao contexto 
de cada sistema educacional. No entanto, 
enquanto algumas intervenções são am-
plamente aceitas como “custo-efetivas”, 
como programas pedagógicos estrutura-
dos, outras, como a redução generalizada 
do tamanho das turmas, exige investimen-
tos demasiadamente altos para a maioria 
das redes, o que exige prudência e plane-
jamento de longo prazo.

A principal mensagem deste artigo é 
que as redes de ensino públicas podem 
operar melhorias significativas na edu-
cação básica com os recursos que já 
dispõem. O caminho começa por realizar 
um diagnóstico das fraquezas e poten-
cialidades presentes e definir uma com-
binação de estratégias adequadas à ca-
pacidade financeira local. 

Vimos um conjunto de ações e inter-
venções que vêm se mostrando viáveis em 
diversos contextos, como: seleção merito-
crática de diretores escolares, incorpora-
ção do mérito na contratação, promoção e 
remuneração dos professores, adoção de 
abordagem pedagógica estruturada e de 
métodos e ferramentas adaptadas às ne-
cessidade de aprendizagem dos alunos, 
treinamento dos professores para serem 
mais eficazes em sala de aula, adotar um 

sistema de busca ativa capaz de reconhe-
cer as crianças e adolescentes em situa-
ção de risco de abandono escolar e atuar 
rapidamente e eficazmente para reduzir 
os hiatos de aprendizagem, adotar pro-
gramas para a primeira infância, que apre-
senta maior retorno por real investido. Tais 
intervenções focam mais a melhora do pro-
cesso educacional do que o aumento nas 
quantidades de insumos escolares.

A adoção de estratégias integradas, 
como a implementação ampla de progra-
mas estruturados de ensino, a produção e 
o uso efetivo de informações sobre o de-
sempenho dos alunos e escolas e a ado-
ção de incentivos com base nos resultados 
de aprendizagem, pode ser um caminho 
rápido, econômico e efetivo para melhorar 
a educação nas redes públicas de ensino 
brasileiras.

Por fim, uma comunicação clara junto 
à sociedade, divulgação ampla de informa-
ções e compartilhamento de evidências, 
contribui para estabelecer um ambiente de 
confiança mútua necessário para estabe-
lecer um debate democrático e construtivo 
sobre custos e benefícios das alternativas 
de investimento. 

Sistemas educacionais financeira-
mente sustentáveis são mais capazes de 
melhorar a qualidade do ensino. No atual 
contexto da educação básica brasileira, 
marcada por uma profunda desigualdade 
de oportunidades de aprendizagem, pro-
mover ganhos de eficiência junto as redes 
públicas de ensino é, definitivamente, uma 
política pró-pobre.
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