
Oque um professor, um diretor de escola e um 
gestor de políticas educacionais podem fa-
zer para melhorar a aprendizagem dos alu-

nos? Em busca de respostas a essa pergunta, o movi-
mento Todos pela Educação e o Instituto Ayrton 
Senna decidiram investigar o que de melhor a comu-
nidade científica produziu sobre o tema na última 
década. Ao longo de quatro anos, um time de pesqui-
sadores - capitaneado pelo economista Ricardo Paes 
de Barros - analisou 165 trabalhos desenvolvidos no 
Brasil e no exterior. Ao fim dessa análise, os dados 
foram compilados. E agora tornaram-se públicos, ao 
alcance de qualquer cidadão, no portal de internet 
Caminhos para Melhorar o Aprendizado. 

O conteúdo do site foi organizado em cinco gran-
des áreas de interesse dos educadores: recursos da 
escola, plano e práticas pedagógicas, gestão da escola, 
gestão da rede de ensino e condições das famílias. "O 
objetivo é apresentar de forma ordenada o que esse 
vasto conjunto de estudos científicos tem a dizer so-
bre o desenho de políticas públicas voltadas à promo-
ção do aprendizado", diz o economista. 

Das 165 pesquisas analisadas, 25 foram produzidas 
no Brasil. A revisão bibliográfica só levou em consi-
deração trabalhos com amostra de pelo menos 2 mil 
alunos ou 100 escolas/sistemas educacionais. Outro 
critério adotado pelos revisores foi avaliar apenas es-
tudos que também consideraram elementos externos, 
como a situação socioeconômica dos estudantes. 

Entre os principais fatores capazes de impactar po-
sitivamente a aprendizagem, destacam-se a formação, 
a experiência, a remuneração e os processos de sele-
ção e certificação dos docentes, assim como o tama-
nho das turmas e a jornada diária dos alunos. Saiba 
mais nos quatro tópicos a seguir. 

O levantamento comprova que um bom professor 
exerce uma influência decisiva sobre o desempenho 
dos alunos. As pesquisas avaliadas demonstram, por 
exemplo, que um estudante pode aprender até 68% 
mais quando tem aulas com os melhores docentes. 

Sobre a formação inicial do educador, o trabalho 
indica que, quanto mais ela estiver conectada à reali-
dade da sala de aula, mais positivo é o impacto sobre 
o aprendizado. Segundo os pesquisadores, são três as 
características fundamentais de um professor bem 
preparado: domínio sobre o conteúdo, compreensão 
do processo de aprendizagem dos alunos e habilidade 
no gerenciamento da sua rotina profissional (boa 
administração do tempo, clareza de objetivos etc.). 

Já em relação à experiência do docente, o estudo 
revela que o desempenho dos alunos pode ser até 22% 
maior quando ele tem pelo menos dois anos de prá-
tica no cotidiano escolar. Com base nesse dado, uma 
das ações sugeridas pelos pesquisadores é que os ges-
tores passem a investir mais na capacitação em servi-
ço dos professores recém-formados. 

Outra ideia ratificada pela revisão bibliográfica é a de 
que melhores salários, além de atrair professores mais 
qualificados para a rede de ensino, têm papel deter-
minante na motivação e na dedicação desses profis-
sionais. "A boa remuneração tem impacto positivo 







na aprendizagem ao estimular que o educador de-
dique mais tempo à preparação das aulas ou ao per-
mitir que ele trabalhe em apenas uma escola, em vez 
de ter dois ou três empregos", afirma André Portela, 
professor da Fundação Getúlio Vargas (FGV) e um 
dos pesquisadores envolvidos no projeto. 

Alguns dos 165 estudos analisados demonstram 
ainda que concursos e certificações bem elaborados 
são instrumentos eficientes para a contratação dos 
melhores candidatos ao magistério. Esses mesmos 
processos de seleção, no entanto, podem restringir 
demasiadamente o acesso à profissão caso sejam com-
postos de muitas etapas. O motivo: muitos bons can-
didatos simplesmente não estão dispostos a fazer os 
investimentos necessários (não apenas de dinheiro, 
mas principalmente de tempo de estudo). 

Ao compilar os resultados de 14 estudos que relacio-
nam o tamanho da turma e o aprendizado dos alu-
nos, os pesquisadores concluíram que diminuir em 
30% o número de alunos em turmas muito numero-
sas (no Ensino Fundamental, com mais de 30 estu-
dantes) pode significar o aumento de até 44% na 
aprendizagem. Os autores da revisão advertem, po-
rém, que a magnitude desse impacto está associada 
ao contexto do sistema educacional, já que a redução 
do número de alunos por turma requer espaço físico 
e professores qualificados para atender à demanda 
criada pelo aumento no número de salas. Ou seja: 
antes de adotar políticas que prevejam essa iniciativa, 
é necessário avaliar a relação custo/benefício. 

As pesquisas comprovam também que a ampliação 
do tempo de permanência dos alunos na escola é 
mais uma medida capaz de impactar positivamente 
a aprendizagem. Jornadas diárias mais longas signifi-
cam mais tempo para desenvolver o currículo básico 
e melhores condições de oferecer suporte aos estu-
dantes com dificuldade de aprendizado - além de 
representar, segundo os pesquisadores, uma oportu-
nidade para aplicar diferentes estratégias de ensino. 

Há evidências, porém, de que o impacto positivo 
só é obtido quando a ampliação do tempo de perma-
nência na escola se dá pelo aumento do número de 
aulas, e não pela maior duração delas. Torná-las lon-
gas demais, acima de 50 minutos, pode levar a uma 
queda na proficiência, reduzindo o aprendizado. 

O efeito da ampliação da jornada diária, de acordo 
com os responsáveis pela revisão bibliográfica, depen-
de do nível de proficiência de cada aluno e do forma-
to dado à extensão do horário. Os estudantes com 
maior dificuldade de aprendizado são os mais bene-
ficiados por uma política dessa natureza. Para esses, 
o efeito mais significativo vem do aumento no nú-
mero de aulas com duração mais curta. Já com os 
alunos que apresentam melhor desempenho, ocorre 
o contrário: eles parecem se beneficiar de um núme-
ro menor de aulas um pouco mais longas. 
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