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O que sabemos?
Retratos da educação no Brasil: erros do passado e desafios do presente
Naércio Menezes Filho enfocou os legados do passado para a área educacional, destacando que, 
em comparação com outros países da América Latina (Argentina), Europa (Espanha) e América 
do Norte (Estados Unidos), podemos concluir que o Brasil “esqueceu” de investir na educação 
e falhou em universalizar o ensino médio. A boa notícia, segundo ele, é que o cenário começou a 
melhorar a partir da década de 1990, com o aumento progressivo da média de anos de estudo da 
população brasileira. Esse processo foi beneficiado pela redução na desigualdade de renda nas 
últimas décadas.

Tanto para Naércio Menezes como para Ricardo Madeira, o progresso na área educacional é lento. 
A baixa qualidade é um dos principais problemas. As provas do Pisa (Programa Internacional 
de Avaliação de Estudantes) tornam possível situarmos o Brasil no contexto internacional. 
A avaliação é aplicada a 72 países, considerando as habilidades de estudantes em leitura, 
matemática e ciência. Em 2015, o Brasil ficou abaixo da média em todas elas. 

Naércio Menezes também destacou que os ganhos na educação nas últimas décadas não foram 
traduzidos em ganhos de produtividade, em contraste com o que ocorreu com a Coreia do Sul, 
que teve na educação um de seus principais motores para o desenvolvimento econômico. Por 
fim, segundo ele e Olavo Nogueira Filho, as avaliações nacionais apontam que há melhorias no 
desempenho dos alunos apenas nas primeiras séries do ensino fundamental.

Os especialistas também discutiram um dos temas mais debatidos no país na área educacional 
nos últimos dois anos, a recente aprovação da Base Nacional Comum Curricular, enfocando, 
especialmente, seus desdobramentos para o ensino médio. Houve consenso de que há avanços. 
Ricardo Madeira destacou que há, nessa reforma, esforços de conectar o ensino médio com 
o mercado de trabalho. Olavo Nogueira destacou a importância da diversificação escolar e 
da indução do aumento de jornada. Ressaltou que é preocupante que haja candidaturas que 
defendam sua revogação, e que já havia uma discussão sobre a necessidade dessa reforma em 
curso há muitos anos, principalmente considerando a defasagem do ensino médio. Isso não 
significa, segundo ele, que não possam ser feitos ajustes pontuais, para a melhoria da proposta.
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Investimento em educação no Brasil: gasta-se muito em uma máquina para produzir 
injustiças?
Naércio Menezes destacou que o investimento na área educacional aumentou nas últimas 
décadas, principalmente no ensino fundamental e médio e, mais recentemente, registrou-se 
a ampliação também na educação infantil. Para Ricardo Madeira, entretanto, o Brasil gasta 
proporcionalmente mais do que países com resultados semelhantes e até melhores no Pisa. 
Segundo Ricardo Madeira, o investimento na educação superior e profissional é extremamente 
alto, captando mais de 70% dos recursos federais do setor desde 2014, o que ele denominou como 
uma máquina de produzir injustiças.

Para Naércio Menezes e Ricardo Madeira, o Fies (Fundo de Financiamento Estudantil) é um 
exemplo de gasto pouco eficiente. Segundo eles, o fundo, que prioriza o ensino superior, consiste 
em um mecanismo de crédito usado de forma exagerada para que instituições privadas acessem 
financiamento público, sem regulamentação adequada e sem contrapartidas de qualidade para as 
instituições envolvidas.

Os casos de sucesso: olhando para Sobral, Ceará e Pernambuco
Os três pesquisadores enfatizaram a importância de olharmos para os casos de sucesso 
brasileiros, o que Olavo Nogueira denominou de “efeito-escola”, que, segundo ele, consiste em 
compreender como os processos escolares influenciam o desempenho. Olavo Nogueira apontou 
704 escolas públicas no Brasil em que se identificam esses efeitos, mas elas estão espalhadas 
em 600 diferentes municípios, o que torna desafiador compreender suas boas práticas e tentar 
replicá-las.

Há, contudo, um caso emblemático, segundo os três pesquisadores: Sobral. Para Naércio Menezes, 
a performance do município no Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) já 
ultrapassou a rede privada de São Paulo, desde 2011. Olavo Nogueira complementou, destacando 
que Ceará e Pernambuco são dois casos de sucesso estaduais pois, apesar de serem relativamente 
pobres, apresentaram bons resultados no Ideb.

Olhando para Sobral, Naércio Menezes apontou como alguns dos fatores que contribuíram para o 
sucesso da iniciativa e, entre eles: a continuidade ao longo das gestões; o foco no desenvolvimento 
infantil e na alfabetização; o monitoramento contínuo das escolas; a política de recompensa a 
diretores que alcançaram metas; e accountability. Já Olavo nogueira fez o mesmo em relação 
ao Ceará, destacando a importância do compromisso político e da abordagem sistêmica, 
envolvendo o governo (distribuição de ICM, o imposto sobre circulação de mercadorias, atrelada 
a bons resultados municipais); a rede escolar (apoio técnico e financeiro); a gestão das escolas 
(formação e acompanhamento pedagógico); o professor (currículo detalhado, avaliação formativa, 
desenvolvimento de material de apoio); e as famílias e os alunos (acompanhamento da frequência 
escolar e atenção à educação infantil).

O que não sabemos ?
Faltam mais dados
Ricardo Madeira valorizou como positiva a possibilidade de experimentação propiciada pela 
descentralização da política educacional. Mas ponderou que faltam esforços sistemáticos de 
documentação e de mapeamento dessas boas práticas, com o desenvolvimento de métricas que 
permitam avaliar os resultados. 
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João Marcelo Borges observou que nós não sabemos o suficiente sobre essas experiências. Ou 
porque a memória delas está documentada por estratégias de baixo alcance (por exemplo, uma 
tese de doutorado), ou porque elas não são imparciais, por terem sido produzidas pelas pessoas 
que estiveram envolvidas diretamente nos esforços de fazer a política.

O que queremos?
Uma abordagem sistêmica com prioridade para atores chaves
Olavo Nogueira destacou que é necessário adotar uma abordagem sistêmica para lidar com os 
problemas na educação. Por se tratarem de problemas complexos, eles demandam soluções que 
articulem um conjunto de medidas, não havendo uma única que, sozinha, resolva a questão. Sua 
sugestão é olhar para os vários desafios e buscar enfrentá-los ao mesmo tempo, amparando-se em 
boas evidências. Segundo ele, é isso que os casos de sucesso como de Sobral e Ceará apontam.

Também considerando os casos de sucesso como referência, Ricardo Madeira entende como 
necessário olhar para os atores chaves do processo educacional, que, segundo ele, são os 
professores e os diretores das escolas. Em relação aos professores, o pesquisador enfatizou a 
importância de desenvolver planos de carreira, formação, remuneração adequada e estratégias 
de avaliação. Nesse sentido, ele enfatizou a priorização de formas de promoção baseadas no 
desempenho, e não na antiguidade, valorizando o bom profissional.

Investimento na educação infantil para o longo prazo e melhoria da gestão para o curto e 
médio prazo
Naércio Menezes afirmou que a educação infantil deve ser priorizada. Primeiro, porque nessa fase 
as crianças experimentam um desenvolvimento extraordinário da capacidade cerebral (cognitiva, 
física e sensorial), com efeitos para todo o ciclo de vida. Depois, porque ela é fundamental para 
garantir a igualdade de oportunidade, superar a pobreza e acabar com a loteria da vida.

O investimento na primeira infância é, todavia, uma medida com impacto de longo prazo. Para um 
plano de curto e médio prazo, o pesquisador sugere que a gestão é o mais importante, eliminando 
ineficiências do sistema, promovendo sua maior organização e priorizando o investimento 
na educação básica, em detrimento do ensino superior. Ricardo Madeira vai de encontro com 
a proposta, enfatizando a adoção de mecanismos para a melhoria do investimento na área 
educacional, combinada ao desenvolvimento da regulamentação do setor, em que os repasses de 
recursos sejam acompanhados de contrapartidas baseadas em bons resultados.

Implementação da Base Nacional Comum Curricular para o ensino médio
Naércio Menezes enfatizou que a implementação da Base Nacional Comum Curricular deve ser 
acompanhada de monitoramento e avaliação de impacto sistemáticos. Ricardo Madeira destacou 
como um desafio específico, que deve ser enfrentado na implementação, o da formação. Isso 
porque já existem dificuldades para ofertar, com qualidade, as disciplinas que são centrais para 
o currículo, o que levanta dúvidas sobre quem irá ofertar àquelas que permitirão a diversificação 
curricular, prevista na reforma. Segundo ele, caso não se tenha atenção a aspectos como os de 
formação, remuneração e planos de carreira, é possível que nada aconteça de novo. Ou que apenas 
os locais que estejam mais preparados consigam garantir a flexibilidade curricular, beneficiando-
se com a mudança.

Olavo Nogueira reforçou esse ponto em sua análise, destacando que o modelo diversificado da 
reforma do ensino médio nada irá adiantar se as pessoas não estiverem preparadas. Segundo 
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o especialista, sua implementação não pode nem ser feita a toque de caixa, e nem travando o 
processo, sendo fundamental que não sejam tomadas medidas que interditem sua implementação, 
orientando-se os esforços para aperfeiçoar o que já está posto.

Experimentar e documentar: construindo memória de boas práticas
Ricardo Madeira destacou a necessidade de construir memória dos processos, articulando 
esforços sistemáticos de documentação. E, dessa forma, que sejam criados repositórios de boas 
práticas, reunindo o mapeamento e a catalogação de iniciativas realizadas. Além de desenvolver 
protocolos e estratégias de avaliação das medidas adotadas. 

Construção de consensos suprapartidários para a política educacional 
Olavo Nogueira apresentou a experiência liderada pelo Todos Pela Educação, nomeada Educação 
Já! Ela consiste em uma iniciativa suprapartidária, que congrega instituições, movimentos 
e especialistas da área, que, juntos, construíram um diagnóstico do setor educacional e um 
conjunto de propostas de diretrizes, princípios e sete prioridades (a serem adotadas nos 100 
primeiros dias do próximo governo). Seu objetivo é comprometer os candidatos durante o 
processo eleitoral com o documento, reconhecendo ao governo federal um papel de coordenador 
de uma estratégia nacional. Assim, o pesquisador sugere evitar a ideia de um modelo único para a 
educação, valorizando a perspectiva de um sistema que, com apoio técnico e financeiro do governo 
federal, propicia as condições para que orientações bem definidas sejam aplicadas aos diferentes 
territórios, de forma contextualizada. 
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