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Existe uma gama de evidências

que indicam que educação

é um fator relevante para o

crescimento econômico. E o

aspecto da educação essencial

para isso é o estoque de conhe-

cimento novo e habilidades que

a educação é capaz de gerar. Ou

seja, mais que quantidade, a
qualidade da educação é o que

importa. Neste aspecto, o Brasil

está bastante defasado. Exames

internacionais de proficiência
indicam que mesmo os nossos

melhores alunos — aqueles que
se colocam entre os 10% melho-

res em desempenho no Brasil
— têm desempenhos inferiores

à mediana dos jovens dos países

da OCDE. Assim, a agenda da

qualidade de educação no país

deve ser uma das prioritárias

de pesquisa e política públicas

daqueles que se preocupam com
a trajetória de longo prazo da

economia brasileira. Imbuído

desta preocupação, o Centro

de Microeconomia Aplicada

da EESP/FGV vem elaborando

uma série de trabalhos que bus-
cam contribuir para este debate

em busca de melhorias da quali-

dade da educação no país.

Um dos estudos recente-

mente concluídos investiga o

papel que os sistemas privados

de ensino, que desenvolvem

métodos estruturados para a
rede pública de ensino, têm

sobre a qualidade da educação

pública. Por métodos de ensino

entendam-se o desenvolvi-

mento e uso de livros-textos

para alunos e professores, o

treino e acompanhamento dos

professores nestes materiais, e
a organização e estrutura do

currículo e calendário escolar

alinhados com o conteúdo

destes materiais.

Constatações
Os resultados do nosso estudo

sobre o impacto do uso de mé-
todos estruturados nas redes

municipais do Estado de São
Paulo sobre o desempenho

dos alunos revelam que aque-

les alunos em municípios que

passam a adotar estes métodos
aumentam mais a proficiência,

em média, que alunos em muni-

cípios que não os adotam.

Por que os alunos dos mu-

nicípios que adotam os mé-

todos melhoram mais? Uma

hipótese imediata é que o uso

dos métodos estruturados faça

a diferença. Contudo, uma

evidência adicional levanta a

nossa suspeita que há algo além

disso. Descobrimos também
que os alunos em municípios

que passam a adotar os mé-

todos estruturados já vinham

aumentando mais velozmen-

te a sua proficiência (antes

da adoção) em comparação

àqueles que não passam a
adotar os métodos estrutura-

dos. Uma segunda hipótese,

então, é que municípios onde

prefeitos, gestores e professores

são mais preocupados com o

desempenho dos alunos to-
mam uma série de medidas de

gestão educacional que afetam
diretamente o desempenho dos

alunos. Adicionalmente, eles
também fazem convênios com

o sistema privado que utilizam

métodos estruturados. Não

sabemos dizer qual das duas

hipóteses é a mais importante,
mas o bom senso sugere que o

melhor desempenho depende

de uma combinação destes dois

conjuntos de fatores.



A chave talvez resida na
combinação, de um lado, do
uso do material didático es-
truturado, conjuntamente com
capacitação do professor no
uso do material, a supervisão
e o acompanhamento, com, de
outro lado, o engajamento do
prefeito, gestores, professores
e comunidade em esforços di-
recionados para o aprendizado
do aluno. Seja qual for a im-
portância relativa de cada um,
o interessante é que os nossos
resultados apontam para um
aspecto óbvio, mas crucial
para a boa gestão de qualquer
sistema de ensino: o foco no
aprendizado do aluno.

Ao chamar a atenção para
a importância do foco no
aprendizado do aluno, nossos
resultados acabam por adi-
cionar novos elementos em
algumas questões importantes
no debate da gestão educacio-
nal no Brasil. Destaco três: a
responsabilização dos gestores;
a autonomia do professor; e
eficiência da gestão pública
versus privada.

Pressão
Primeiro, um sistema de res-
ponsabilização que alinhe os
esforços dos professores e
gestores ao desempenho do
aluno podem explicar, em par-
te, as diferenças encontradas
entre os municípios. A partir
da divulgação do índice de
Desenvolvimento da Educação
Básica (IDEB) por escolas, pais

e comunidade em geral passam
a ter uma melhor informação
sobre a qualidade da educação.
As famílias podem agora exer-
cer uma maior pressão sobre
prefeitos, gestores e professores
para que o sistema educacional
corresponda aos seus anseios e
objetivos. O uso dos métodos
estruturados pode ser uma res-
posta efetiva em muitos casos.

Segundo, o uso dos métodos
estruturados pode ser visto
como uma ameaça à autono-
mia do professor em sala de
aula. Mas uma inspeção mais
cuidadosa pode apontar para
algo distinto. Ao padronizar os
conteúdos mínimos por séries,
eles garantem que qualquer
aluno em qualquer escola re-
ceberá o mesmo conteúdo na
série correspondente, garantin-
do um mínimo de igualdade de
oportunidades para todos eles.
Se o professor desejar transmi-
tir o conteúdo de outra maneira
que julgar mais adequado,
tanto melhor. O resultado será
da mesma forma verificado
através dos exames externos
padronizados.

Terceiro, pode-se pensar
que isto seja a privatização do
ensino. De um lado, o estudo
não demonstra que sistema
privado pode ser melhor que
o público. Apenas sugere que
ter alguma estrutura de ensino
pode ser melhor que não ter
nenhuma. De outro lado, as
escolas continuam públicas,
os professores e gestores con-
tinuam funcionários públicos.

O que muda apenas é o uso dos
métodos estruturados que são
contratados pelos municípios.
Os municípios podem escolher
o sistema privado a ser conve-
niado, ou até mesmo, elaborar
o seu próprio. A vantagem aqui
é que as várias opções de convê-
nios permitem aos municípios
descartar aqueles que julgarem
que não funcionam por outros
que acreditem serem mais efi-
cazes. A concorrência entre os
sistemas privados pode gerar
uma variedade de experiências
que, se bem aprendidas, podem
ajudar a melhorar a qualidade
do ensino no país.
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