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1. Introdução

Desde a redemocratização do Brasil, 
com a promulgação da Constituição Fe-
deral de 1988, a educação é considerada 
“direito de todos e dever do Estado e da fa-
mília” [11]. A garantia desse direito foi am-
plamente expandida desde então, com a 
inclusão de milhões de crianças e jovens 
em idade escolar no sistema educacional. 
Em 2020, mais de 94% da população entre 
4 e 17 anos estavam matriculados na edu-
cação básica [29]. Entretanto, a garantia do 
direito à educação não deve estar restrita 
apenas ao acesso à escola: é preciso asse-
gurar que os estudantes também aprendam 
em nível adequado. Neste aspecto, apesar 
de alguns bons resultados, os dados bra-
sileiros indicam uma crise generalizada de 
aprendizagem, em diferentes dimensões. 

No Brasil, para que jovens de 15 anos 
alcancem em matemática e linguagem o 
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nível de proficiência de países ricos seriam 
necessários, respectivamente, 75 e 260 
anos, na taxa de progressão atual [40]. Os 
estudantes brasileiros com melhor desem-
penho estão, em média, em um patamar 
de nota semelhante ao dos estudantes no 
último quartil (25% mais baixo) da pontua-
ção de países desenvolvidos. A defasagem 
de conhecimentos básicos é generalizada 
e afeta todo o país, seguindo a tendência 
da América Latina em geral e de outros 
países de renda média [52].

Por outro lado, há casos de sucesso 
no país – de redes de ensino ou escolas 
com desempenho elevado nas avaliações 
de aprendizagem. Essas diferenças inter-
nas tornam necessário identificar regiões, 
escolas e estudantes que não têm atingido 
resultados mínimos de aprendizagem ade-
quada. Para garantir plenamente o direito 
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à educação a todas as crianças e jovens 
brasileiros, é preciso pensar em iniciati-
vas específicas para recuperar a apren-
dizagem daqueles que ficaram para trás. 
As estratégias com essa finalidade podem 
diferir dependendo do diagnóstico realiza-
do e do ente responsável por corrigir essas 
lacunas.

Neste informe, propomos classificar 
as lacunas de aprendizagem em três di-
ferentes níveis. São eles: 

• Nível 1 – Crise de aprendizagem 
generalizada: 
◦ Neste caso, é preciso recuperar a 

aprendizagem em todo o sistema, 
devido a resultados médios muito 
aquém da aprendizagem adequa-
da para cada etapa de ensino.

◦ Este tipo de lacuna deve ser corri-
gida em dimensão nacional ou sis-
têmica.

• Nível 2 – Lacuna de desempenho 
entre escolas: 
◦ Ocorre quando algumas escolas 

(ou regionais de ensino) apresen-
tam desempenho mais baixo do 
que as demais escolas da mesma 
região.

◦ Prioritariamente, o combate a este 
tipo de desigualdade é atribuição 
da gestão de cada rede de ensino. 
Contudo, políticas nacionais tam-
bém podem ser efetivas para di-
minuir a diferença de desempenho 
entre escolas. 

• Nível 3 – Lacuna de desempenho 
dentro das escolas: 
◦ Ocorre quando certos estudantes 

ficam para trás, não alcançando ní-
veis desejáveis de aprendizagem e 
permanecendo com desempenho 
inferior ao de seus pares. Diferen-
ças de desempenho sempre exis-
tirão, mas é preciso garantir que 
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todos os estudantes recebam os 
meios necessários para atingir seu 
potencial.

◦ Além de estimular políticas públi-
cas específicas para recuperar a 
aprendizagem dos estudantes com 
performance inadequada, a desi-
gualdade de desempenho dentro 
da escola deve estar no radar da 
gestão escolar.

A seguir, a Figura 1 ilustra de forma 
simplificada as lacunas de aprendizagem. 
A crise de aprendizagem generalizada, 

que estamos chamando de nível 1, ocorre 
quando todo o sistema tem um baixo de-
sempenho: na ilustração, tanto a Escola 
A quanto a Escola B teriam desempenho 
aquém do adequado. Já no nível 2, refe-
rente à lacuna de desempenho entre es-
colas, são observadas na mesma rede de 
ensino escolas ou regiões com bom de-
sempenho de aprendizagem (Escola A) e 
escolas com baixo desempenho (Escola 
B). Por fim, no nível 3, notamos em uma 
mesma escola diferenças de aprendiza-
gem entre os alunos, de forma que parte 
dos estudantes acaba ficando para trás1.

1  Outro tipo de lacuna está associada à desigualdade 
entre grupos de estudantes, de acordo com o grau de 
vulnerabilidade dos mesmos. Os dados para esse tipo 
de desigualdade no Brasil são alarmantes e indicam, por 
exemplo, que estudantes com baixo nível socioeconômi-
co e autodeclarados pretos ou pardos obtêm resultados 
de proficiência sistematicamente inferiores que seus pa-
res [52].

Figura 1: Crise de aprendizagem, lacunas entre escolas e dentro das escolas 

Fonte: Elaboração própria.
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O primeiro passo na recuperação 
da aprendizagem, independentemente 
do nível, é realizar um bom diagnós-
tico. É preciso identificar quem são os 
estudantes, escolas ou regiões que es-
tão ficando para trás e o quanto estão 
distantes do desempenho mínimo dese-
jável. Em todos os níveis, as lacunas de 
aprendizagem podem estar associadas a 
desigualdades socioeconômicas e demo-
gráficas. Por isso, identificar disparidades 
sistemáticas entre grupos deve ser um 
dos objetivos do diagnóstico. É preciso 
desenvolver ações e políticas específicas 
para os mais vulneráveis – o que foge do 
escopo deste informe, apesar de haver 
interseção entre iniciativas eficientes de 
recuperação da aprendizagem e as de 
combate às desigualdades socioeconô-
micas e demográficas. 

A partir daí, devem ser traçados pla-
nos de recuperação. Ao longo deste docu-
mento, faremos levantamentos e sugestões 
específicas para cada nível de lacuna de 
aprendizagem.2  

O objetivo deste documento é apre-
sentar boas práticas e sugestões de 
estratégias educacionais específicas 
com foco na recuperação da aprendi-
zagem, considerando cada nível de lacu-
na descrito anteriormente. Iniciaremos, 
na próxima seção, com a apresentação 
de condições necessárias para viabilizar 
essa recuperação.

2. Condições para o sucesso de 
políticas de recuperação 

Três passos comuns são identificados 
em experiências bem-sucedidas que com-

2 Iniciada em março de 2020, a pandemia de Covid-19 
trouxe e continuará trazendo consequências para todos 
esses níveis, com perdas de aprendizagem generaliza-
das [6; 41; 53]. Por isso, encontrar meios para recuperar 
essa defasagem é ainda mais urgente e indispensável no 
contexto de retorno às aulas presenciais.

põem a retomada e a recuperação dos sis-
temas educacionais, independentemente 
do nível da lacuna de aprendizagem. São 
eles [52]:

1. Avaliar o aprendizado. Com a ava-
liação, é possível identificar a situa-
ção e traçar metas realistas para 
modificá-la. Por meio dela, também 
é possível monitorar e aprimorar 
programas existentes e identificar 
desigualdades educacionais. Além 
de medir o aprendizado, o proces-
so avaliativo deve focar nos deter-
minantes do aprendizado, como a 
qualidade do professor e da aula e as 
condições dos alunos em aspectos 
não-educacionais, como nutrição e 
saúde. A análise desses componen-
tes pode direcionar ações para so-
lucionar problemas específicos. No 
entanto, a avaliação educacional não 
é tarefa fácil e pode enfrentar obstá-
culos políticos, sistêmicos e técnicos. 
Políticos em cargos de gestão, por 
exemplo, podem não se interessar 
em receber resultados ruins sobre 
os sistemas educacionais que admi-
nistram. O desenvolvimento de ava-
liações completas, que realmente 
meçam o aprendizado, é tarefa com-
plexa. Exige corpo técnico específico 
e compreensão das especificidades 
de cada contexto. 

2. Tomar decisões baseadas em evi-
dências. Este passo consiste no uso 
do crescente corpo da literatura que 
se propõe a identificar experiências 
bem-sucedidas em educação. A par-
tir da análise de inovações educacio-
nais com resultados positivos, é pos-
sível escolher quais intervenções 
podem promover efetivamente o 
aprendizado, proporcionando tam-
bém um melhor uso dos recursos 
educacionais. Para isso, é preciso 
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compreender por que e como funcio-
nam tais iniciativas e quais mecanis-
mos são necessários para obter os 
resultados almejados. O processo 
de adaptação de uma política ou 
programa educacional para imple-
mentação em contexto nacional ou 
regional é de suma importância. Por 
vezes, agentes locais não respon-
dem de forma análoga à dos envol-
vidos com a implementação original 
da política. Isso pode impedir que o 
mecanismo planejado funcione de 
maneira apropriada, inviabilizan-
do os resultados desejados. Nesse 
sentido, a liberdade para os agentes 
locais desenvolverem iniciativas ino-
vadoras, com maior sinergia com o 
ambiente, pode ser benéfica para a 
promoção do aprendizado – desde 
que as ações sejam bem estrutura-
das e direcionadas.

3. Alinhar todos os atores do siste-
ma com o objetivo comum de pro-
mover o aprendizado. Colocar o 
aprendizado como foco das políticas 
é essencial para que os esforços te-
nham resultados positivos. Políticos, 
gestores e professores devem se 
unir em um movimento conjunto para 
a promoção do aprendizado. Para 
reformas sistêmicas, é necessário 
transpor barreiras políticas e técnicas 
e incentivar todos os atores a desem-
penhar seu papel nos mecanismos 
previstos na mudança. Fortalecer 
sistemas de governança e regimes 
de colaboração e pactuar metas para 
os diversos níveis da gestão educa-
cional são caminhos que podem aju-
dar a alinhar o foco na promoção da 
aprendizagem de todos.

Além desses passos para o desen-
volvimento de políticas efetivas para recu-

perar a aprendizagem em sistemas com 
defasagem, também é preciso verificar al-
gumas condições necessárias para que 
a nova política tenha um ambiente pro-
pício a seu sucesso. 

Em primeiro lugar, os estudantes de-
vem estar em condições de aprender. 
Frequentemente, crianças chegam à es-
cola com má nutrição, doenças, baixos in-
vestimentos parentais ou vivendo em am-
bientes de risco associados à pobreza, o 
que prejudica seu desenvolvimento [45]. 
Neste sentido, podem ser implementadas 
intervenções de primeira infância voltadas 
ao desenvolvimento pleno das crianças, 
com foco em nutrição, saúde e estímulos 
ao desenvolvimento no ambiente familiar. 
Também é possível investir em centros de 
educação infantil de qualidade, reduzir os 
custos da educação por meio de progra-
mas de transferência de renda condicio-
nais e criar projetos de tutoria e educação 
corretiva de acordo com o nível de apren-
dizado dos alunos, a fim de se recuperar 
defasagens.

Pelo lado da oferta da educação, é 
necessário pensar em intervenções que 
tornem o ensino mais efetivo e os pro-
fessores, mais preparados para a pro-
moção do aprendizado [42]. Para tanto, 
estes profissionais devem estar motiva-
dos e engajados e possuir as habilidades 
necessárias para o ensino das matérias 
para as quais foram designados. Entre as 
intervenções que podem gerar ganhos de 
aprendizado estão o foco em devolutivas 
constantes e individualizadas; formação 
personalizada e contextualizada; incen-
tivos monetários e não monetários com 
mecanismos apropriados e monitoramen-
to constante; além de ensino adequado ao 
nível da turma.

Por fim, a gestão e governança de-
vem ser qualificadas para unificar todos 
os fatores. Apesar de uma boa gestão não 
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afetar diretamente o aprendizado dos alu-
nos, ela interfere indiretamente no ensino 
eficiente e na alocação eficaz de insumos 
e recursos voltados ao aprendizado. 

Nas próximas seções, descreveremos 
cada um dos níveis de lacunas de apren-
dizagem. 

3. Crise de aprendizagem 
generalizada

A evolução do acesso à escola nas úl-
timas três décadas não foi acompanhada 
da adaptação do sistema educacional para 
um público muito mais amplo e diversifi-
cado. O avanço acelerado de matrículas 
escolares ocorreu em um ritmo muito mais 
intenso que o experimentado por países 
desenvolvidos. Como resultado, as difi-
culdades de acomodação dos estudantes 
e de adequação das escolas para receber 
um maior número de alunos foram exacer-

badas, ao mesmo tempo em que essas 
instituições deveriam manter padrões de-
sejáveis de ensino e aprendizagem.

O diagnóstico de defasagem gene-
ralizada de aprendizagem ocorre tanto a 
nível nacional quanto subnacional. Dados 
do PISA indicam que o Brasil, se compa-
rado a outros países, está muito aquém 
de nações desenvolvidas e dos níveis 
considerados satisfatórios, e que apesar 
do avanço na década de 2000 (Figura 2), 
o país não evoluiu nos últimos dez anos. 
Na América do Sul, o Peru apresenta um 
desempenho em nível similar ao do Brasil, 
mas com trajetória de melhora mais acen-
tuada. Dados de avaliações nacionais 
(SAEB/INEP) apontam que, em 2019, me-
nos da metade (47%) dos estudantes bra-
sileiros da rede pública apresentou nível 
de aprendizado adequado em matemática 
ao fim dos anos iniciais do Ensino Funda-
mental. 

Figura 2: Desempenho dos países no PISA de 2003 a 2018
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No nível subnacional, há discrepâncias 
significativas entre as unidades da federa-
ção. Em 2019, nem metade dos estudantes 
da maioria dos estados brasileiros alcan-
çou aprendizado adequado em matemática 
ao fim dos anos iniciais do Ensino Funda-
mental e nenhum estado teve pelo menos 
70% de seus estudantes no nível adequa-
do3. A situação é ainda mais preocupante à 
medida que as etapas de ensino avançam. 
No Brasil, apenas 7% dos estudantes do 

3  Dados no INEP/Saeb. A situação é ainda mais preo-
cupante à medida que as etapas de ensino avançam: 
apenas 36% dos estudantes nos anos finais do Ensino 
Fundamental alcançaram aprendizado adequado em 
matemática, percentual que diminuiu para 9% entre os 
estudantes do Ensino Médio.

Ensino Médio alcançaram aprendizado 
adequado em matemática em 2019 – o 
Espírito Santo, estado com melhor de-
sempenho e maior evolução na disciplina 
nos últimos anos, teve somente 15% dos 
estudantes com aprendizado adequado. 
Alguns estados, porém, apresentam re-
sultados significativamente mais expres-
sivos e vêm conseguindo combater suas 
crises de aprendizagem. É o caso do Cea-
rá (Box 1).

Fonte: Elaboração própria com dados do PISA (OCDE).
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Box 1: Melhoria de aprendizagem no Ceará 

O Ceará é um bom exemplo de como a reforma de um sistema educacional subnacional envolvendo todos os atores 
em prol do aprendizado alcançou resultados expressivos de melhora da aprendizagem em toda a rede. O sucesso 
educacional do estado é hoje reconhecido internacionalmente e foi possível por meio de um pacote de políticas 
baseadas em regime de colaboração entre:

• Governo estadual e municípios (e.g.: ICMS Educacional, SPAECE, PAIC, com apoio técnico do estado para os 
municípios);

• Governo estadual, municípios e escolas (e.g.: Credes);
• Escolas (e.g.: Prêmio Escola Nota 10).

Alguns fatores são apontados como fundamentais para o sucesso do estado, tais como [36]:

• Liderança política com foco em melhorar a aprendizagem;
• Sistema de incentivos a gestores municipais focado em escolas e alunos com baixo desempenho, que premia 

melhorias e realiza ajustes quando necessário;
• Assistência técnica em regime de colaboração e em complementaridade aos incentivos financeiros;
• Sistema de monitoramento e avaliação bem estabelecido.

A reforma no sistema de incentivos teve início na década de 1990. A Lei 12.612/1996 vinculou a transferência 
de recursos a gastos e foi fundamental para aumentar o acesso à educação, mas foi a Lei 14.023/2007 que 
condicionou o repasse do estado aos municípios da parcela discricionária do ICMS de acordo com critérios de 
resultados educacionais, o grande movimento de reforma educacional no estado. A cota-parte dos municípios no 
ICMS vinculada à melhoria dos resultados de educação ficou conhecida como ICMS Educacional e foi concebida 
e adaptada ao longo do tempo para evitar comportamentos indesejados e promover equidade. Além de elevar o 
desempenho médio da rede, as reformas também foram relevantes para reduzir a desigualdade entre escolas: 
aquelas com pior desempenho prévio melhoraram mais [33] e municípios com menor população, que têm menos 
recursos, também foram mais beneficiados pelo ICMS Educacional [47]. As avaliações do Saeb/Inep mostram que 
houve no Ceará uma evolução mais expressiva da proporção de alunos com aprendizado adequado em comparação 
com a média nacional.

Diante do diagnóstico de crise gene-
ralizada de aprendizagem no país ou em 
um estado específico, é necessário pensar 
em estratégias sistêmicas para enfrentar 
efetivamente o problema. Diversos tipos de 
intervenções podem auxiliar no processo 
de retomada do aprendizado e precisam 
ser escolhidas e adaptadas a depender do 
contexto. Atendidas as condições para que 
a política possa ser implementada, confor-
me discutido na seção anterior, encontra-
mos na literatura diferentes intervenções 
com foco na melhoria generalizada do 
aprendizado, com evidências de sucesso: 
reformas do sistema educacional; financia-
mento baseado em resultados; políticas de 
gestão educacional; intervenções não fo-
calizadas (tecnologia, envolvimento da fa-
mília e da comunidade, incentivos financei-
ros); e programas multicomponentes que 
aplicam diferentes tipos de intervenção, de 

forma simultânea. A seguir, apresentamos 
evidências relacionadas a algumas des-
sas possibilidades.

Em primeiro lugar, diante de um cená-
rio de crise generalizada de aprendizagem, 
deve-se considerar a necessidade e via-
bilidade de se implementar reformas es-
truturais no sistema educacional. Neste 
processo – tendo como base um sistema 
de avaliação e monitoramento, tomadas 
de decisões baseadas em evidências e um 
foco comum no aprendizado – são imple-
mentadas diversas políticas a fim de viabi-
lizar uma mudança significativa no padrão 
de ensino e aprendizagem. Exemplos são 
políticas de financiamento baseado em 
resultados [34], assistência técnica em 
regime de colaboração entre as diferen-
tes instâncias de gestão educacional 
e programas de formação continuada 
para professores.
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A presença de novas tecnologias 
em sala de aula vem sendo cada vez mais 
ampliada, mas intervenções que as utilizam 
para promover o aprendizado apresentam 
resultados dúbios [48]. Isso porque a sim-
ples distribuição da tecnologia, aliada ao es-
tímulo a seu uso, não afeta o desempenho 
dos alunos, o que pode ser explicado pela 
utilização inconstante ou inadequada por 
parte dos docentes e estudantes – as novas 
tecnologias podem não estar, por exemplo, 
corretamente integradas ao contexto local. 
Softwares direcionados ao aprendizado de 
disciplinas específicas têm resultados diver-
gentes: intervenções com jogos de matemá-
tica possuem efeitos positivos nas notas de 
matemática, mas softwares para aprendiza-
do de linguagem não apresentam efeitos.

Os custos desses projetos também 
têm grande variabilidade. Assim, há in-
tervenções muito eficazes em melhorar 
o aprendizado, mas cujos benefícios não 
compensam os investimentos [2]. Em mui-
tos casos, programas que utilizam computa-
dores no processo de ensino-aprendizagem 
apresentam impacto positivo no desempe-
nho dos estudantes, mas são menos custo-
-efetivos do que alternativas [5] como aulas 
de tutoria, por exemplo. Há também casos 
em que, mesmo fornecendo um computa-
dor por estudante, a intervenção não foi efe-
tiva [10] ou teve até mesmo um efeito nega-
tivo no aprendizado [35]. A variabilidade nas 
evidências experimentais sobre o uso da 
tecnologia na educação leva à necessidade 
de um cuidado especial no desenho desses 
projetos, a fim de se identificar as maneiras 
mais eficazes de implementação, em espe-
cial em um contexto de ensino remoto cres-
cente por conta da pandemia da Covid-19.

Intervenções que visam utilizar mem-
bros da comunidade como tutores pos-
suem impacto positivo nos resultados educa-
cionais dos alunos. Por outro lado, envolver 
pais e comunidade na gestão escolar apre-

Além de reformas estruturais, inter-
venções específicas também podem 
auxiliar no combate à crise de aprendiza-
gem generalizada. Um exemplo são os 
incentivos financeiros, mas seus resul-
tados variam de acordo com o desenho 
da intervenção. Uma estratégia para atrair 
bons professores para o magistério pode 
ser oferecer uma parcela da remuneração 
ou bônus vinculados ao desempenho dos 
estudantes. Experimentos realizados des-
de a década de 2000 testaram diferentes 
sistemas de incentivos aos professores, 
para identificar aqueles com mais poten-
cial de atrair os melhores profissionais e 
motivá-los a se comprometerem com o 
aprendizado de todos. Os resultados são 
variados e dependem do sistema de in-
centivos adotado e do contexto. 

Incentivos em forma de premiação 
aos professores, com base no desempe-
nho dos alunos e divididos por todos os pro-
fissionais da escola, possuem impacto posi-
tivo no aprendizado. O custo desse tipo de 
programa costuma ser relativamente baixo 
em comparação com outras alternativas 
[38] e os resultados podem melhorar com o 
tempo, em especial quando o bônus é ofe-
recido individualmente ao professor eficaz 
[37], em vez de ser destinado a um grupo de 
docentes. Este tipo de incentivo baseado no 
desempenho coletivo pode levar a resulta-
dos positivos apenas nas notas de exames 
associados ao bônus [23], efeito conhecido 
como “ensinar para a prova”: professores 
focam o ensino em aspectos específicos da 
avaliação, e não na aprendizagem de longo 
prazo. O sistema de incentivos para escolas 
e professores deve ser desenhado, portan-
to, de maneira a evitar esse e outros efeitos 
indesejados [19]. Incentivos financeiros em 
forma de progressão e que dependem de 
outros fatores além do desempenho dos 
alunos, por outro lado, não possuem efeitos 
comprovados no aprendizado.
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senta efeitos dúbios: se há capacitação em 
gestão para os envolvidos, os efeitos são po-
sitivos, mas se pais e comunidade não pos-
suem conhecimentos adequados de gestão 
não são observados efeitos no aprendizado4. 
Além disso, intervenções que buscam cons-
cientizar pais e comunidade a fim de aumen-
tar seu envolvimento na educação local não 
afetam o aprendizado dos estudantes.

4. Lacuna de aprendizagem entre 
escolas

Avançando um nível na gestão edu-
cacional, o diagnóstico de uma rede de 

4  Experimentos realizados em várias partes do mundo 
[7; 18; 24; 44] apresentam alguns resultados positivos 
da formação de conselhos escolares no desempenho 
dos estudantes. Os resultados aparecem principalmente 
quando é oferecido aos conselhos treinamento de gestão 
ou assistência técnica. Ou seja, se pais participam des-
ses conselhos, mas não têm conhecimentos necessários 
para contribuir com a gestão, não são encontrados efei-
tos positivos nos resultados educacionais. 

ensino pode apontar que há determina-
das regiões ou escolas com desempe-
nho nas avaliações de aprendizagem 
inferior ao que seria esperado ou mini-
mamente adequado5. Em 2019, um em 
cada quatro municípios brasileiros não 
teve sequer uma escola que atingiu suas 
metas no Indicador de Desenvolvimento 
da Educação Básica (IDEB/INEP), que 
leva em consideração o aprendizado e a 
aprovação. Em metade das capitais bra-
sileiras, as escolas com melhor avaliação 
no IDEB apresentam este indicador mais 
de dois pontos acima que as escolas com 
baixo desempenho.

5  É importante ressaltar que não estamos tratando aqui 
das causas dessas diferenças de resultados entre esco-
las. Em grande parte, essas diferenças podem estar as-
sociadas a aspectos socioeconômicos ou condições de 
vulnerabilidade da vizinhança ou do seu corpo discente. 
É preciso direcionar políticas específicas para que todas 
as unidades tenham condições suficientes para prover 
educação de qualidade a todos os seus estudantes. 

Figura 3: IDEB 2019 por estado e desigualdade entre escolas nas capitais

Fonte: Elaboração própria com dados do IDEB/INEP.

Nota: A desigualdade entre escolas nas capitais foi calculada a 
partir da subtração das notas no IDEB 2019 do grupo de 10% de 
escolas com maiores notas pelo grupo de 10% de escolas com 
menores notas. Quanto maior a diferença, maior a desigual-
dade entre escolas no município.

IDEB-Estadual:

Capitais: Diferença entre escolas 
10% maiores e 10% menores IDEB
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Nestes casos, é preciso implementar 
intervenções específicas para as unida-
des com baixo desempenho [17]. Nesse 
sentido, políticas com evidências de 
sucesso estão associadas a gestão es-
colar e a programas de tutoria que via-
bilizam a transferência de conhecimento e 
levam experiências de boas práticas para 
as escolas com defasagem. Também nes-
se nível de lacuna de aprendizagem ain-
da são necessárias as condições básicas 
para o sucesso das medidas de recupera-
ção: avaliar o aprendizado, tomar decisões 
baseadas em evidências e alinhar todos os 
atores num mesmo objetivo comum.

No Brasil, o Prêmio Escola Nota 10, do 
Ceará, é um exemplo de intervenção bem-
-sucedida em recuperar, por meio da men-
toria entre gestores escolares [26; 13; 
16], a aprendizagem em escolas que esta-
vam na extremidade inferior da distribuição 
de desempenho. O programa forma pares 
de escolas, uma com resultado alto e outra 
com resultado baixo, para que os gestores 
que estão obtendo sucesso sejam mento-
res daqueles que atuam nas escolas com 
desempenho inferior. As escolas partici-
pantes recebem uma pequena contribui-
ção financeira incondicional, além de outra 
parcela condicionada ao avanço da escola 
de baixo desempenho em exames padro-
nizados. Em apenas um ano, as escolas 
mentoradas melhoraram a proficiência em 
alfabetização, foco do programa. O caso 
exemplifica o importante papel da gestão 
escolar na promoção da aprendizagem 
e, em especial, no planejamento da sua re-
cuperação. Investir na formação e manter 
gestores capacitados em planejamento, 
além de uma gestão com base em dados 
e observação de práticas pedagógicas em 
sala de aula, podem melhorar o desempe-
nho dos estudantes [22].

Outra estratégia para estimular escolas 
com defasagem no aprendizado é oferecer 

incentivos financeiros. Do ponto de vista 
da gestão da rede, isso pode ser realiza-
do por meio de um sistema de incentivos. 
A Emenda Constitucional 108/2020 torna 
obrigatório o financiamento baseado em 
resultados educacionais: pelo menos 10% 
do ICMS transferido para os municípios es-
tão associados a esses indicadores. Mo-
delo semelhante também entrará em vigor 
com o novo Fundeb, que condiciona uma 
parcela do financiamento à melhora dos in-
dicadores de aprendizagem com redução 
de desigualdades. 

Há ainda evidências de que a recupe-
ração da aprendizagem em escolas com 
baixos resultados também pode ser al-
cançada por meio de tutoria escolar in-
dividual com voluntários [12; 15; 28] ou 
de programas multicomponentes (com 
formação de professores, treinamento em 
gestão e tutoria para alunos) [9; 14].

5. Lacuna de aprendizagem entre 
estudantes dentro da escola

Nas últimas décadas, o Brasil e outros 
países em desenvolvimento conseguiram 
avançar consideravelmente na univer-
salização do acesso à educação básica. 
Mas com mais crianças na escola, há uma 
maior discrepância no desempenho inicial 
delas, o que torna necessário garantir que 
estudantes mais atrasados no processo de 
aprendizagem recebam todos os recursos 
necessários a seu desenvolvimento inte-
gral [1]. Neste nível de lacuna, a atuação da 
gestão escolar é indispensável para identi-
ficar os estudantes em situação de vulnera-
bilidade educacional e para tomar medidas 
para recuperar sua aprendizagem. 

Exemplos de intervenções para mi-
tigar as desigualdades educacionais 
dentro de uma mesma turma ou escola 
são programas de correção de fluxo, tuto-
ria, aulas de reforço no contraturno e pro-
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gramas específicos para estudantes que 
estão ficando para trás na aprendizagem. 
Programas de correção de fluxo (Box 2) 
são amplamente utilizados para recuperar 

a aprendizagem de alunos que não acom-
panharam os de melhor desempenho, com 
experiências bem-sucedidas no Brasil e no 
mundo [21; 27]. 

Box 2: Evidências sobre programas de correção de fluxo: Se Liga e Acelera

• Resultados de avaliações de impacto na aprendizagem [39]
Aumento de 15% na progressão escolar (Se Liga + Acelera ou só Acelera no 5º ano). Alunos participantes atingiram 
a mesma taxa de aprovação dos alunos que não estão em distorção idade-série. Resultado similar para alunos do 
4º ano. Alunos do 3º ano tiveram aumento de 11% em aprovação (também se aproximando de alunos sem distorção 
idade-série). Para todas as séries, o efeito começa a declinar entre 3 e 4 anos depois, indicando uma necessidade 
de acompanhamento continuado.

• Histórico do programa do Instituto Ayrton Senna
No período de um ano letivo, o programa Se Liga propõe alfabetizar estudantes com distorção idade-série e que 
não sabem ler nem escrever. O programa Acelera, assim como o Se Liga, também é voltado a estudantes dos 
mesmos anos de ensino que apresentam distorção idade-série, mas seus participantes são alfabetizados e possuem 
habilidades básicas desenvolvidas em matemática.

Evidências encontradas por meio de 
experimentos sugerem que há efeitos po-
sitivos e relevantes em programas de au-
las de reforço [5; 32] ou tutoria focaliza-
da [12] voltados a alunos com defasagem, 
mesmo quando realizados por voluntários 
[4] ou professores sem treinamento formal 
[25]. Além disso, a tutoria também pode 
ser realizada entre pares. De forma geral, 
a estratégia para recuperar a aprendiza-
gem desses estudantes deve ensinar um 
conteúdo coerente com seu estágio de 
desenvolvimento [3; 31]. Outra possibi-
lidade de intervenção com evidências de 
efeitos positivos são os incentivos dire-
cionados apenas ao aluno, que oferecem 
maior prêmio àqueles com defasagem de 
aprendizado que conseguem melhorar seu 
desempenho [8]. 

No contexto atual, não podemos ig-
norar as consequências da pandemia 
da Covid-19 na defasagem de aprendiza-
gem, principalmente entre estudantes em 
situação de vulnerabilidade, que foram 
mais prejudicados pela adoção do ensino 
remoto emergencial [41]. Estima-se que o 
aprendizado despencou: o percentual de 
alunos com nível de proficiência abaixo 

do mínimo adequado passou de 55% para 
71%  [54]. Ainda mais graves, os riscos de 
evasão aumentaram e precisam ser comba-
tidos, a fim de se evitar um retrocesso dos 
avanços conquistados nas últimas décadas 
no acesso à educação. Para isso, é preciso 
investir em medidas de busca ativa [50], 
garantindo que estudantes fora ou em ris-
co de sair do sistema escolar permaneçam 
em sala de aula. Uma vez na escola, deve-
-se investir no diagnóstico das defasagens6 
desses alunos e no acolhimento emocional 
[30], a fim de se criar as condições neces-
sárias à recuperação da aprendizagem7. 

6. Recomendações de Políticas 
Públicas

Neste informe, apresentamos exem-
plos de programas e políticas públicas 
com evidências de sucesso na recupera-
ção de aprendizagens. O tipo de interven-
ção deve levar em conta se a defasagem 
existe em todo o sistema ou varia entre 
escolas/regiões ou entre alunos de uma 

6  A exemplo da Secretaria de Educação de São Paulo [47].
7  No contexto da educação híbrida, aulas assíncronas 
podem ser utilizadas para auxiliar na recuperação.
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mesma escola. Para cada um desses ní-
veis de lacuna de aprendizagem, um nível 
de gestão diferente deve ser responsável 
por realizar o diagnóstico, tomar decisões 
políticas com base em evidências e mobili-

zar o sistema para promover a aprendiza-
gem. O Quadro 1 resume os exemplos de 
intervenções com evidências de sucesso 
para cada nível de lacuna de aprendiza-
gem apresentado anteriormente.

Quadro 1: Resumo de intervenções com evidências de sucesso

Nível da lacuna de aprendizagem Exemplos de intervenções para 
recuperar aprendizagem Evidência de sucesso

1. Crise de aprendizagem 
generalizada
Gestão do sistema, nacional ou 
subnacional

Reformas estruturais, financiamento 
baseado em resultados e regime de 
colaboração

Evidências de efeitos positivos

Incentivos financeiros

Evidências fortes para incentivos 
individuais voltados a professores, 
mas que podem ter efeitos 
indesejados em outros formatos

Uso de tecnologias em sala de aula
Resultados dúbios, podem ter custos 
elevados e precisam ser integradas 
ao contexto local

Envolvimento da comunidade escolar

Evidências de efeitos positivos em 
programas de tutoria, mas dúbios 
no envolvimento da comunidade na 
gestão escolar

2. Lacuna de aprendizagem entre 
escolas
Foco da gestão da rede

Mentoria entre gestores escolares Evidências de efeitos positivos
Incentivos financeiros para escolas Evidências de efeitos positivos
Tutoria escolar focada e programas 
multicomponentes Evidências de efeitos positivos

3. Lacuna de aprendizagem entre 
estudantes da mesma escola
Foco da gestão escolar

Correção de fluxo Evidências de efeitos positivos
Tutoria escolar focada em alunos com 
defasagem e aulas de reforço Evidências de efeitos positivos

Incentivos para alunos
Efeitos positivos quando é oferecido 
maior prêmio a alunos que recuperam 
defasagem

Busca ativa Efeitos positivos ao evitar e reduzir 
abandono escolar

Fonte: Elaboração própria.

Várias estratégias adotadas em pro-
cessos regulares de recuperação de apren-
dizagem podem e devem ser utilizadas na 
retomada escolar durante e após a pan-
demia da Covid-19. Depois de mais de um 
ano de escolas fechadas, o potencial agra-
vamento das defasagens de aprendizagem 
é inegável [6; 49] e a pandemia traz ainda 
desafios inéditos, que precisam ser enfren-
tados de forma sistemática e urgente.  

A seguir, resumimos as medidas que 
devem ser tomadas nesse processo, algu-
mas já mencionadas nas seções anteriores:

• Promover políticas intersetoriais para 
garantir a segurança alimentar e con-
dições de higiene no retorno às es-
colas, além de infraestrutura física 
adequada;

• Prevenir a evasão de estudantes por 
meio de práticas de busca ativa e de 
acolhimento emocional;

• Preparar um sistema de monitora-
mento e avaliação, incluindo capaci-
tação de professores, a fim de serem 
mensuradas perdas e lacunas de 
aprendizagem;
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• Implementar estratégias baseadas 
em evidências que permitam com-
bater as lacunas de aprendizagem 
identificadas, alinhadas a um currícu-
lo flexível;

• Fornecer suporte abrangente ao 
professor, incluindo apoio socioemo-
cional;

• Desenvolver mecanismos para dar 
sustentabilidade a essas medidas, 
frente à necessidade de melhoria 
contínua e às incertezas sobre a du-
ração da pandemia.

Apesar dos desafios, a crise gerada 
pela Covid-19 na urgência da garantia de 
algum nível de aprendizado aos estudan-
tes, poderá servir para um olhar cauteloso 
na promoção e permanência de iniciativas 
inovadoras implantadas no período. De-
sigualdades socioeconômicas ou por cor/
raça que afetem grupos de estudantes tam-
bém precisam ser diagnosticadas e enfren-
tadas por meio de políticas específicas. De-
vemos utilizar este momento para fornecer 
os recursos necessários para que todos os 
estudantes, escolas e redes possam atingir 
níveis adequados de aprendizagem.
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