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Insumos
e processos
O que pode efetivamente fazer a diferença

para que a escola faça a diferença

Por Mario Chio jr.

N a década de 60, nos EUA, um grande
estudo sociológico e estatístico procu-
rou reconhecer quais fatores estariam

associados ao desempenho acadêmico dos
alunos. Conhecido como relatório Coleman,
o estudo concluiu, de forma pessimista, que
"...a escola não faz diferença...". Segundo a
análise, o desempenho dos estudantes estava
totalmente correlacionado à sua origem socio-
cultural. Concluiu-se que havia um destino so-
cial que a escola não era capaz de romper.

Mais de uma década se passou em acalo-
rados debates com o intuito de desqualificar a
metodologia dessa pesquisa, mas sem êxito. No
entanto, como parte desse esforço emergiu um
conjunto de conclusões que hoje estão reunidas
na literatura internacional como School Improve-
ment e que dão indícios de fatores que ao serem
implementados/incrementados nas escolas es-
tão associados ao melhor desempenho de seus
alunos. Uma reunião dessas leituras pode ser
encontrada no livro Pesquisa em eficácia escolar: ori-
gens e trajetória, organizada pelos pesquisadores
José Francisco Soares e Nigel Brook, da Uni-
versidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Alie-se a esse esforço a cultura das ava-
liações estatisticamente padronizadas que,
no Brasil, já são amplamente utilizadas pela
educação pública (Saeb, Sareáp, Prova Bra-
sil), mas que ainda caminha a passos lentos
na educação privada. Ou seja, existe uma
forma tecnicamente correta de medir e in-
terpretar os resultados acadêmicos dos alu-
nos e quantificar o efeito de diversos fatores
na aprendizagem.

Embora reconheça a complexidade do
ambiente escolar em que liderança, políticas
e estratégia, recursos materiais e financeiros,
processos e, sobretudo, o papel dos professo-
res são fundamentais para o resultado de seus
alunos, esse texto está focado apenas na análi-
se dos recursos didáticos e materiais de apoio
pedagógico, genericamente chamados de insu-
mos (materiais didáticos, biblioteca, materiais
de apoio, softwares educacionais, entre outros)
e nos seus processos de utilização.

Reconhecendo a importância que o in-
sumo livro tem na aprendizagem dos alunos,
desde meados da década passada o MEC coor-
dena o maior programa de distribuição de li-



vros didáticos do mundo ocidental, o Progra-
ma Nacional do Livro Didático (PNLD). É
inegável que, desde a implantação do sistema
de análise dos livros que podem concorrer ao
programa, as editoras se viram forçadas a in-
vestir na qualificação de suas obras. O resul-
tado foi um salto qualitativo nas publicações
didáticas nacionais em benefício de todas as
escolas — privadas ou públicas.

PROCESSOS E QUALIDADE

Existe uma correlação entre as editoras que
mais investiram na produção de livros me-
lhores e a adoção dessas obras pelo governo
federal. Parte do esforço das editoras esteve
concentrado na produção de materiais com-
plementares, que explicam ao professor como
trabalhar a obra, além de sugerir diversos pro-
cessos pedagógicos em seus guias do mestre
e orientações aos docentes. É um reconheci-
mento de que os processos são importantes
e complementares aos insumos. Algumas edi-
toras já concebem seus livros tendo em conta
todas as necessidades dos professores, sendo
o material dos alunos apenas um subconjunto
da solução educacional proposta.

Correndo em outra ponta, os sistemas de
ensino, graças à sua origem voltada às operações
escolares, perceberam que mais importante ain-
da do que desenvolver livros é desenvolver cur-

sos, ou seja, os livros acrescidos de processos de
utilização e recursos didáticos complementares
(laboratórios, mapas, CDs, vídeos). A aborda-
gem dos sistemas é mais ampla porque está vol-
tada para a escola como um todo, não apenas
às necessidades dos docentes. Perceberam há
décadas — e antes das editoras — que insumos

A produção de melhores recursos
didáticos requer investimentos de
vulto, o que abre a possibilidade
de vendê-los com ganhos de escala

de qualidade e processos claros são a chave da
educação bem-sucedida. Inegáveis são os resul-
tados positivos que as avaliações nacionais têm
identificado entre os municípios usuários dos
sistemas de ensino e que são amplamente divul-
gados pelos próprios sistemas.

Uma lição importante advinda do acima
exposto é que a produção de melhores mate-
riais e recursos didáticos requer vultosos in-
vestimentos financeiros e só se justifica com a
possibilidade de amortização proporcionada
pela venda em grande escala, ou seja, não é
uma abordagem acessível para pequenas e
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médias escolas. Lamentavelmente, muitas
instituições de ensino tomaram nos últimos
anos a decisão de também serem produtoras
de materiais didáticos e drenaram recursos fi-
nanceiros em projetos que nunca serão amor-
tizados, em detrimento do foco na eficiência
das suas operações escolares. Com esse co-
mentário, espera-se compartilhar a visão de
que a produção de melhores insumos cabe às
editoras ou sistemas de ensino e que o foco
da escola deve ser o de se concentrar em me-
lhores processos pedagógicos. Vale o ditado
das vovós: "cada macaco no seu galho".

ENSINO SUPERIOR

No segmento do ensino superior privado, os
desafios não são muito diferentes do ensino
básico, mas com relação a este estão bastante
atrasados seja no desenvolvimento das tecno-
logias de avaliação, seja na discussão dos insu-
mos e processos necessários. O atraso deve-se
em parte ao fato de que o desafio do ensino
superior é maior, dada a fragmentação em
inúmeros cursos, em parte por tratar-se de um
segmento muito mais regulado pelo governo
e, finalmente, porque só agora o ensino supe-
rior privado brasileiro tem grupos com massa
crítica suficiente para o desenvolvimento de
soluções nos moldes do ensino básico.

Nos últimos anos, algumas instituições de
ensino superior abriram o capital e iniciaram
um processo de expansão por aquisições ou
crescimento orgânico visando a formação de
grandes redes. Também é verdade que outras
instituições, mesmo sem a abertura de capital,
estão trilhando o caminho da consolidação do
mercado adquirindo instituições menores ou,
ainda, pela via do ensino a distância. Entre
os grupos de capital aberto estão a Estácio
Ensino Superior, a Anhanguera Educacional,
a Króton (mantenedora do Grupo Pitágoras)
e a SEB (mantenedora do Grupo COC). Os
dois últimos, fortes players do ensino básico.

As abordagens sobre o desenvolvimento
dos insumos pedagógicos pelos grandes gru-
pos de ensino superior são distintas. Para al-
guns, greproduz-se a lógica do ensino básico,

em que os docentes passam a ser autores de
materiais didáticos e de apoio que passam a
compor as soluções educacionais de todas
as unidades do grupo. Para outros, existe a
clareza de que a quantidade de cursos e suas
respectivas disciplinas significariam investi-
mentos enormes para a constituição dos ma-
teriais didáticos. Nesse caso, as parcerias com
as grandes editoras de livros para o ensino su-
perior são a melhor alternativa para oferecer
conteúdos de qualidade e a preços acessíveis
para os alunos. Ganha-se também a tranqüili-
dade de adotar materiais amplamente testados
e cujo conteúdo foi elaborado pelos melhores
autores nacionais e internacionais.

Com a segunda abordagem corre-se o risco
de que os livros selecionados não atendam na

Muitas instituições de ensino
decidiram produzir materiais
didáticos e, com isso, drenaram
recursos de sua atividade fim

plenitude às necessidades acadêmicas da ins-
tituição, mas a maioria das editoras de ensino
superior já oferece a possibilidade de aquisição
de conteúdos fragmentados, ou seja, partes de
livros, proporcionando a elaboração de materiais
personalizados para as grandes redes. A escolha
dos livros e capítulos, cabe ressaltar, tem sido
fortemente influenciada pela lógica estabelecida
pelo MEC no PNLD, ou seja, as melhores obras
do mercado são avaliadas por um colegiado de
professores que selecionam as mais adequadas,
que são impressas e distribuídas aos docentes,
bibliotecas e alunos como suporte ao ensino.

As instituições de ensino superior que não
reconhecerem a importância dos materiais di-
dáticos, como fazem as instituições de ensino
básico, e seguirem permitindo a cópia pirata
indiscriminada, dificilmente entregarão ao
mercado de trabalho profissionais capazes de
aprender continuamente, o maior desafio da
sociedade do conhecimento.
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No campo dos materiais eletrônicos de apoio,
é importante reconhecer que as tecnologias
da informação, sobretudo as relacionadas
ao tráfego de informações pela internet, es-
tão maduras o suficiente para agregar valor
real ao ambiente educacional. A primeira
onda de utilização das tecnologias educacio-
nais esbarrou na limitação do tráfego de da-
dos e estava restrita a informações alfanumé-
ricas, úteis para a otimização dos trabalhos
da secretaria escolar e da tesouraria, mas li-
mitada demais para permitir a utilização de
imagens, vídeos, animações e músicas como
insumos didáticos.

Naquele momento, o uso dos recursos
mais elaborados estava restrito às instituições
com maior poder aquisitivo e que constituí-
ram ambientes específicos para seu uso. In-
felizmente, o esforço empregado no desen-
volvimento dos recursos e ambientes não foi
acompanhado do desenvolvimento dos pro-
cessos de seu uso regular pelos professores,
causando enorme frustração nos estudantes.
Em muitos casos, os ambientes tecnológicos
só eram usados regularmente nas campanhas
de captação de novos alunos.

Atualmente, a banda larga permite que

uma imensa base de recursos didáticos dispo-
níveis mundialmente possa ser usada em be-
nefício dos alunos. Mais uma vez, seria reco-
mendável que as escolas investissem tempo e
dinheiro mapeando os recursos já existentes
e desenvolvendo metodologias de como in-
corporá-los ao seu dia a dia, ao invés de fo-
carem o desenvolvimento de mais recursos e
desviar-se de sua atividade fim. Qualquer es-
cola, por menor que seja, dispondo de banda
larga e boa vontade poderá oferecer aos seus
alunos inúmeros recursos didáticos comple-
mentares. Também as tecnologias de proje-
ção estão muito mais acessíveis, permitindo
que os ambientes dedicados à multimídia se-
jam acessíveis a qualquer porte de escola.

Será necessário admitir que a inovação não
está ligada apenas à criação de novas coisas
inacessíveis para a maioria das escolas, mas na
integração dos melhores insumos desenvolvi-
dos pelas editoras, sistemas de ensino e dispo-
níveis na internet aos melhores processos de
uso regular, desenvolvidos por seus docentes.
Será também preciso reconhecer que se os in-
sumos e processos não motivam os alunos e
o desempenho acadêmico dos estudantes não
melhora, está na hora de adotar novos insu-
mos e desenvolver novos processos.
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