
 

 

1 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

MESTRADO PROFISSIONAL EM GESTÃO PÚBLICA 

PARA O DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O GINÁSIO PERNAMBUCANO E O PROCENTRO: OS DESAFIOS PARA 

TRANSFORMAR UM PROJETO PILOTO EM POLÍTICA DE REDE 

 

 

 

 

 

 

RAUL JEAN LOUIS HENRY JÚNIOR 

 

 

 

 

 

VOLUME 1 

 

 

 

 

 

Recife, setembro de 2011 



 

 

2 
 

RAUL JEAN LOUIS HENRY JÚNIOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O GINÁSIO PERNAMBUCANO E O PROCENTRO: OS DESAFIOS PARA 

TRANSFORMAR UM PROJETO PILOTO EM POLÍTICA DE REDE 

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-

Graduação do Departamento de Ciências Sociais 

Aplicadas – Mestrado Profissional em Gestão Pública 

para o Desenvolvimento do Nordeste, como requisito 

parcial para obtenção do grau de Mestre. Orientador: 

Prof. Dr. José Raimundo Vergolino. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Recife, setembro de 2011 



 

 

3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henry Júnior, Raul Jean Louis 
      O Ginásio Pernambucano e o Procentro: os 
desafios para transformar um projeto piloto em política 
de rede / Raul Jean Louis Henry Júnior. - Recife : O 
Autor, 2011. 
      2 v. :fig., tab., abrev. e siglas. 
 
      Orientador: Profº. Drº. José Raimundo Vergolino 
 
      Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal de 
Pernambuco. CCSA. Administração, 2011. 
 
      Inclui bibliografia, apêndices e anexos. 
 
      1. Centro de ensino experimental Ginásio 
Pernambucano.  2. Programa de desenvolvimento de 
centros de ensino experimental (Procentro).  3. 
Replicação de projetos pilotos.  4. Política educacional.  
5. Política pública.  I. Vergolino, José Raimundo 
(Orientador).  II. Título. 
 
    658          CDD (22.ed.)          UFPE/CSA 2011- 114           



 

 

4 
  



 

 

5 
 

Agradecimentos 

 
Gostaria de registrar minha maior gratidão a todos que, de alguma maneira, 

apoiaram esse esforço: a Pierre Lucena e a Amaro Lins, pelo estímulo inicial; mais 

uma vez a Pierre e também a Denílson Marques, pelo auxílio no projeto da seleção; 

a Sylvana Brandão, pela gentil e afetuosa acolhida no mestrado e pela dedicada 

tutoria; a José Raimundo Vergolino, pela orientação da dissertação, com seus 

saberes de economista, historiador e humanista; aos professores Abraham Sicsú, 

Cátia Lubambo, David Ricardo, Ernani Carvalho, Fernando Paiva, Jorge Zaverucha, 

Marcelo Medeiros, Maria do Carmo Sobral, Rezilda Rodrigues e a Francisco Ribeiro, 

que nos deixou o exemplo e a saudade, pelo incentivo permanente; a todos os 

colegas da turma VIII, pelo companheirismo solidário; aos entrevistados, cujos 

nomes não declinarei pela recomendação acadêmica de mantê-los em sigilo, 

mesmo autorizado a fazê-lo; a Karina Bernardes, pela transcrição das entrevistas e 

revisão final do texto; a Eusebio Neto, pela ajuda na internet e na confecção de 

gráficos e tabelas; a Ricardo Martins, pelas sugestões e acesso a fontes; e a Luiza, 

pela compreensão e apoio, sem os quais não teria conseguido realizar esse 

trabalho. 



 

 

6 
 

Resumo 

 

Projetos pilotos educacionais são feitos para serem replicados até se 

transformarem em políticas públicas. No entanto, esse objetivo muito dificilmente é 

alcançado. O propósito deste trabalho é investigar o que acontece nesse processo 

de replicação. Identificar quais são as oportunidades e os obstáculos para a 

universalização de um projeto piloto. Isso será feito a partir da investigação do caso 

do Centro de Ensino Experimental Ginásio Pernambucano (CEEGP) e do Programa 

de Desenvolvimento de Centros de Ensino Experimental (Procentro). O Brasil já 

universalizou a oferta do ensino fundamental, criou um sistema de financiamento 

para a educação básica e implantou a cultura da avaliação de desempenho, mas o 

desafio da qualidade da escola não foi solucionado. Equacionar esse problema é 

determinante para o desenvolvimento econômico e social do país. A relevância 

acadêmica do estudo, por sua vez, encontra-se na escassez da produção científica 

sobre o tema e na sua consonância com os objetivos deste curso. A primeira etapa 

do trabalho é apontar os impactos do investimento em educação. A segunda, fazer 

um diagnóstico da atual situação da educação pública no Brasil. A terceira, relatar a 

experiência do CEEGP e do Procentro e descrever suas características. A quarta e 

última etapa, objetivo central do trabalho, é examinar as possibilidades de 

transformar o projeto piloto e seu programa de replicação em política educacional. A 

metodologia da pesquisa é a do estudo de caso, com pesquisa qualitativa baseada 

em entrevistas semi-estruturadas. O referencial teórico segue todas as etapas do 

texto. As hipóteses a serem testadas são as seguintes: 1) Os resultados acadêmicos 

do CEEGP e do Procentro justificam tomar o modelo como referência para uma 

política educacional? 2) Os custos do programa são compatíveis com o orçamento 

da educação pública no Brasil? 3) O modelo de gestão é adequado ao objetivo de 

universalização da experiência? 4) Existem, na rede pública, recursos humanos 

suficientes para o alcance desse objetivo? 5) O sistema de incentivos adotado é 

capaz de manter a motivação organizacional? 6) A linha pedagógica escolhida é 

apropriada à replicação do projeto piloto? 7) É possível assegurar a continuidade 

administrativa até que o programa tenha o tempo suficiente para sua 

universalização? Das informações obtidas na investigação dessas hipóteses, foram 

feitas as considerações sobre as possibilidades de formular uma nova política 

educacional baseada nessa experiência. 
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Abstract 

 

Brazil already has a universal primary education which created a funding 

system for basic education and implemented a performance assessment culture, but 

the challenge of school quality has not been solved. However to solve this problem is 

crucial for the country‟s economic and social development. The importance of 

academic studies, it‟s hardly found according to the purpose of this course and the 

theory of the subject. Educational pilot projects are meant to be replicated until they 

become public policy. However, this purpose is hardly achieved. The purpose of this 

research is to investigate what happens in the process of replication and to identify 

what are the opportunities and obstacles to make this pilot project universal. This will 

be done from the investigation cases of the Center for Experimental Teaching 

Gymnasium Pernambucano (CEEGP) and the Development Program of 

Experimental Learning Centre (Procentro). The first step of this research is to point 

out the lack of investment in education. The second is to analyze the current situation 

of public education in Brazil. The third is to report the experience from the Center for 

Experimental Teaching Gymnasium Pernambucano (CEEGP) and the Development 

Program of Experimental Learning Centre (Procentro) by describing their 

characteristics. The last and final step is the most important of all, which is to analyze 

the possibilities of turning the pilot project and its replication program into Educational 

Policy. The methodology is a case study of qualitative research based on semi-

structured interviews. The theory follows every step of the text. The hypotheses to be 

tested are: 1) Does the CEEGP and Procentro academics results justify taking the 

model as a reference for educational policy? 2) Are the costs of the program 

compatible with the budget of public education in Brazil? 3) Is the management 

model appropriate for the purpose of globalizing the experience? 4) Are there 

sufficient human resources in the public sector to achieve this goal? 5) Is the 

incentive system in use able to maintain the organizational motivation? 6) Is it the 

pedagogical line chosen appropriate to replicate the pilot project? 7) Is it possible to 

ensure on going administration until the program has enough time for its 

universalization? The Information obtained by investigating these hypotheses were to 

consider the possibilities of formulating a new Educational Policy based on this 

experience. 
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Introdução 

 

Nas últimas três décadas, o Brasil realizou progressos importantes para o seu 

desenvolvimento político, econômico e social. As instituições democráticas 

consolidaram-se, a política de estabilidade da moeda transformou-se em consenso 

nacional, a economia voltou a crescer e cresceram também o emprego e a renda. 

Associado a isso, as políticas de transferência de renda e a expansão do crédito 

possibilitaram o ingresso de novos extratos da população no mercado de consumo. 

 Em que pese esses avanços, o problema estrutural da histórica desigualdade 

na distribuição da renda nacional, mesmo diante de tênues sinais de melhora, 

permanece sem solução em um horizonte plausível. Os números que traduzem essa 

desigualdade, uma das maiores do mundo, são expressivos. O Índice de Gini1, 

utilizado para medir a desigualdade de renda em uma população, coloca o Brasil na 

11ª posição entre os mais desiguais, numa relação de 177 países, segundo relatório 

do Banco Mundial (2007). O país fica à frente apenas de algumas nações africanas 

e da Colômbia, Haiti, Paraguai e Bolívia, na América Latina. 

Outra evidência de atraso do país encontra-se na defasagem entre o seu 

desempenho econômico e o seu Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). Nesse 

quesito, o Brasil destoa de outros países em desenvolvimento, do segundo grupo de 

IDH, inclusive da maioria dos vizinhos da América Latina. Na aferição da variável 

posição no ranking do PIB per capita menos posição no ranking do IDH, os números 

são reveladores: Peru (14), Chile (11), Costa Rica (7), Equador (7), Jamaica (6), 

Argentina (6), Panamá (4) e Uruguai (3). O Brasil (- 3) fica com o mesmo 

desempenho de México e Colômbia, um pouco acima da Venezuela (- 9) (PNUD, 

2010).    

Partindo do senso comum que a educação é um poderoso instrumento para a 

redução da desigualdade e da pobreza, e para a promoção do desenvolvimento 

humano, econômico e social (o assunto é tratado no capítulo 1), cabe interrogar 

como se encontra a qualidade da educação no Brasil. 

Uma visão panorâmica dos últimos 20 anos leva à constatação que o país 

realizou conquistas consideráveis na área: universalizou a oferta do ensino 

                                                           
1
 Nota: o Índice de Gini, utilizado para medir desigualdade de renda, pode variar entre 0 e 1, onde o 0 

corresponde a total igualdade de renda (todos têm a mesma renda) e o 1 corresponde à total 

desigualdade de renda (uma pessoa tem toda a renda e os demais nada têm). 
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fundamental, criou um sistema de financiamento para a educação básica e 

consolidou uma cultura de avaliação da qualidade educacional. A outra constatação 

é que o problema da baixa qualidade da escola pública está longe de ser superado 

(diagnóstico no capítulo 2). 

Considerando esses fatos, este trabalho tem como propósito contribuir com a 

discussão desse ponto fundamental da agenda nacional. Seu tema é a gestão de 

política educacional. 

O objeto do estudo é a experiência de sucesso de uma escola pública de 

ensino médio em tempo integral no Estado de Pernambuco, o Centro de Ensino 

Experimental Ginásio Pernambucano (CEEGP), e o também exitoso processo de 

replicação desse modelo para outras 12 escolas da rede estadual, o Programa de 

Desenvolvimento de Centros de Ensino Experimental (Procentro). Como o 

desenvolvimento do programa para outras escolas foi baseado nos paradigmas do 

projeto piloto, e ocorreu como consequência direta dos seus bons resultados, os 

conceitos de ambos estão diretamente associados, e assim são tratados nesta 

dissertação. O que se pretende investigar é se esse processo de reprodução da 

experiência consegue atingir o objetivo da universalização. O que se quer 

compreender é quais são as oportunidades e obstáculos para multiplicar essa 

experiência, transformando-a em uma política de rede. 

A pergunta de pesquisa que norteia a investigação, portanto, pode ser 

formulada da seguinte maneira: Diante do caso de sucesso do projeto piloto CEEGP 

e do Procentro, é possível transformá-lo em política educacional? 

 Uma observação mais acurada dessa pergunta vai levar à conclusão que – 

para uma melhor compreensão do problema – ela pode ser decomposta em duas: 

1. Por que o CEEGP e o Procentro são um caso de sucesso? 

2. É possível universalizar essa experiência, transformando-a em política 

educacional? 

O caminho a ser trilhado, de inicialmente estudar um projeto piloto e um 

programa com bons indicadores de desempenho (capítulo 3), e, posteriormente, 

investigar suas possibilidades de universalização (capítulo 5), justifica-se por um 

acontecimento frequente. As experiências de algumas escolas públicas de 

excelência ficam restritas a elas próprias. Não são disseminadas pelo restante de 

suas redes. Há, inclusive, uma afirmação bastante recorrente entre educadores: É 

fácil produzir um projeto piloto de sucesso, difícil é universalizar o modelo. Essa 
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afirmação, entretanto, remete para o questionamento: Se é possível transformar 

uma escola representativa da rede pública, de baixo desempenho, em escola de 

qualidade, por que não é possível disseminar essa experiência por toda a rede? 

Quais são as limitações que se impõem nesse processo de reprodução de uma 

experiência de sucesso? Diante desse raciocínio, existe a necessidade de averiguar, 

em um primeiro passo, as características do projeto piloto, como por exemplo, seu 

modelo de gestão, sua proposta educacional, sua clientela e seus custos, entre 

outros, e, no momento posterior, enfrentar a questão mais desafiadora: Com essas 

propriedades, é possível levar à frente o processo de replicação do projeto piloto até 

alcançar sua universalização?    

Além da mencionada relevância humana, social e econômica, também 

merece ser citada a relevância acadêmica da pesquisa. Ela enquadra-se 

rigorosamente dentro do escopo do Mestrado Profissional em Gestão Pública para o 

Desenvolvimento do Nordeste, que afirma em seu Regimento Interno ser uma das 

suas finalidades “contribuir para a melhoria da Gestão Pública visando ao 

Desenvolvimento Local e ao Desenvolvimento Regional” (UFPE, 2009). Além disso, 

não foram sistematicamente estudadas, nem a experiência do projeto piloto do 

CEEGP, nem o programa criado para sua replicação, o Procentro. Da mesma 

maneira, são escassos os estudos acadêmicos sobre esse tipo de experiência em 

outras redes públicas do país. 

Instalado no histórico edifício do Ginásio Pernambucano, na Rua da Aurora, 

no bairro da Boa Vista, no centro do Recife, o projeto CEEGP foi uma iniciativa de 

um grupo de empresários, sob a liderança do pernambucano Marcos Magalhães, à 

época presidente da Philips para a América Latina. O objetivo era recuperar, física e 

pedagogicamente, a tradicional escola que, naquela ocasião, encontrava-se 

totalmente deteriorada (MAGALHÃES, 2008). Essa parceria entre a iniciativa privada 

e o setor público foi levada adiante e os êxitos nos primeiros indicadores oficiais de 

desempenho estimularam seus idealizadores. O projeto piloto, então, foi ampliado 

para o conceito de um programa a ser progressivamente desenvolvido em outras 

escolas da rede pública estadual. Da definição do marco regulatório do programa, 

em 2004, até sua extinção formal, em 2008, foram quatro anos de um intenso 

laboratório educacional que apresentou resultados consistentes e deixou 

ensinamentos a serem examinados neste trabalho. Inclusive a respeito das 

motivações que resultaram na sua interrupção.  
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Apesar da abordagem ampla dos múltiplos aspectos dessa experiência, são 

evitadas aqui questões teleológicas, como por exemplo, se a finalidade da educação 

é a essência ou a existência (GADOTTI, 2003), ou se a educação apenas reproduz 

(DURKHEIM, 1952) ou pode transformar (GRAMSCI, 1995) a sociedade, ou ainda 

se a educação deve fortalecer os particularismos culturais locais ou se deve buscar 

uma verdade universal (BRUNER, 2001). Esse debate, de contornos filosóficos e 

ideológicos, não é do interesse do trabalho.  

Partindo do princípio que o modelo do CEEGP e do Procentro segue a 

orientação das Nações Unidas na definição das finalidades da educação 

(MAGALHÃES, 2008), quais sejam, aprender a ser, aprender a conviver, aprender a 

fazer e aprender a aprender (DELORS, 1996), e que o instrumento oficial de 

avaliação da qualidade do ensino médio no país é o Exame Nacional do Ensino 

Médio (Enem), são esses os parâmetros adotados para justificar a utilização dessa 

experiência como objeto a ser estudado.    

Para abordar o tema nessa perspectiva, alguns objetivos são perseguidos. O 

primeiro é argumentar por que é importante investir em educação. O segundo, traçar 

um diagnóstico da educação pública no Brasil para mostrar sua defasagem em 

relação às necessidades contemporâneas do país. O terceiro, examinar o projeto 

piloto do CEEGP e do seu programa de replicação, o Procentro, relatando a 

experiência e descrevendo suas características. O quarto, e principal objetivo, é 

esclarecer se é possível, diante de um projeto piloto eficaz, reproduzi-lo por toda a 

rede, dando origem a uma política educacional. 

Para a consecução desse quarto objetivo, sete hipóteses são testadas: 

1. Os resultados do CEEGP e do Procentro justificam a opção pelo modelo? 

2. Os custos são compatíveis com o orçamento público para a educação 

básica no Brasil? 

3. O modelo de gestão é adequado ao objetivo de universalização da 

experiência? 

4. Existem, na rede pública, recursos humanos suficientes para o alcance 

desse objetivo? 

5. O sistema de incentivos adotado é capaz de manter a motivação 

organizacional? 

6. A linha pedagógica escolhida é apropriada à replicação do projeto piloto? 
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7. É possível assegurar a continuidade administrativa até que o programa 

tenha tempo suficiente para sua universalização? 

A metodologia, detalhada no capítulo quatro, é a do estudo de caso, com 

pesquisa qualitativa baseada em entrevistas semiestruturadas. 

O eixo teórico acompanha toda a estrutura da dissertação.   

Os quatro objetivos já explicitados estão distribuídos ao longo da trabalho em 

quatro capítulos correspondentes:  

1. Por que investir em educação. 

2. Um diagnóstico da educação no Brasil. 

3. O caso do CEEGP e do Procentro.  

4. Metodologia. 

5. Do piloto para a política. 

O capítulo da metodologia está inserido antes do capítulo em que as 

hipóteses são testadas pelo evidente nexo existente entre eles.  

No primeiro capítulo, são apresentadas as finalidades da educação segundo a 

visão da comunidade internacional, expressa em documentos da Unesco e outras  

entidades representativas. Também são discutidos os efeitos econômicos e sociais 

da educação, desde a tese seminal do capital humano, de Theodore Schultz, Gary 

Becker e Jacob Mincer, passando pelos pesquisadores que contestaram essas 

ideias, até os estudos econométricos posteriores, que confirmam a correlação da 

educação com vários efeitos positivos no ambiente social e econômico.    

O capítulo seguinte faz um diagnóstico da educação no Brasil e usa como 

fontes as avaliações feitas pelo próprio Ministério da Educação, através do seu 

órgão responsável, o Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais (Inep). Além 

disso, utiliza os relatórios do principal sistema internacional de avaliação, o 

Programa Internacional de Avaliação de Alunos (Pisa), da Organização para a 

Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE) e documentos da 

Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (Unesco).  

O terceiro capítulo – O caso do CEEGP e do Procentro – apresenta uma 

síntese da história do tradicional Ginásio Pernambucano, sua inserção na história da 

educação no Brasil e as motivações que determinaram a implantação, no então 

decadente Ginásio, de um novo modelo de escola de ensino médio em tempo 

integral. Os outros aspectos da experiência são relatados e descritos a partir do 

escasso material publicado, dos manuais que orientaram os procedimentos 
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gerenciais e pedagógicos e dos atos normativos publicados no Diário Oficial do 

Estado. 

No capítulo cinco, antes da investigação das hipóteses, é traçado um breve 

panorama de três políticas educacionais que deram resultado. A escolha da Coreia, 

da Irlanda e do Chile se deu em face de serem casos muito citados na literatura e de 

estarem em continentes diferentes, com diferentes realidades sociais, econômicas e 

culturais. Nas seções em que as hipóteses são testadas, com exceção da que trata 

dos resultados acadêmicos, há uma concisa contextualização teórica de cada 

assunto.  

Nas considerações finais, é feita uma síntese do estudo de caso, com a 

apresentação dos resultados da pesquisa. 
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Capítulo 1 

Por que investir em educação 

 “Nada é mais difícil e cansativo do que tentar demonstrar o óbvio” 

Nelson Rodrigues 

Neste capítulo é feita uma síntese das finalidades da educação, segundo o 

entendimento da comunidade internacional, uma retrospectiva do debate teórico 

sobre os efeitos virtuosos do investimento no setor e uma revisão dos estudos mais 

relevantes sobre os impactos da educação na realidade brasileira. 

 

1.1. As finalidades da educação 

Como o tema deste trabalho é gestão de política educacional, é prudente e 

recomendável evitar um desvio de rota na direção da teoria e da filosofia da 

educação. As questões filosóficas, a rigor, estão sempre em aberto, e o propósito 

aqui é examinar algumas variáveis e refletir sobre as possibilidades de uma política 

educacional que apresente resultados e proporcione ganhos sociais. Sobre o 

assunto, alerta Gadotti: 

Não existe propriamente um aperfeiçoamento crescente que faz com 
que as ideias filosófico-educacionais antigas deixem de ser válidas e 
sejam superadas pelas modernas. As ideias dos clássicos da filosofia 
continuam atuais. É por isso que a história da filosofia se distingue da 
história da ciência. As novas descobertas da ciência vão tornando as 
antigas obsoletas. Isso não acontece com a filosofia e a teoria 
educacional (2003, p. 17). 

Para superar o problema de apresentar um painel com diversas óticas 

filosóficas e teóricas sobre as finalidades da educação, são adotados, nesta 
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dissertação, como princípios norteadores, aqueles aceitos pela comunidade 

internacional. 

Em março de 1990, em Jomtien, na Tailândia, foi realizada a Conferência 

Mundial Educação para todos. O evento foi promovido pela Organização das 

Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (Unesco), Fundo das Nações 

Unidas para a Infância (Unicef), Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (Pnud) e Banco Mundial. Participaram 155 países que, ao final do 

encontro, assinaram a seguinte declaração: 

Cada pessoa – criança, jovem ou adulto – deverá poder aproveitar as 
oportunidades educativas destinadas a satisfazer suas necessidades 
básicas de aprendizagem. Essas necessidades englobam tanto as 
ferramentas essenciais para a aprendizagem (tais como: 
alfabetização, expressão oral, cálculo e solução de problemas) como 
os conteúdos básicos da aprendizagem (conhecimentos, habilidades, 
valores, atitudes) de que os seres humanos necessitam para 
sobreviver, desenvolver todas as suas capacidades, viver e trabalhar 
com dignidade, tomar decisões informadas e continuar aprendendo 
(TORRES, 2001, p.19). 

Na mesma direção, em 1996, a Unesco publicou o relatório da Comissão 

Internacional sobre Educação para o Século XXI, com o título Educação, um tesouro 

a descobrir, conhecido também como relatório Jacques Delors, em referência ao 

presidente da Comissão. 

No documento, uma atualização dos princípios norteadores da educação, são 

reafirmadas as prescrições anteriores: “Estas reflexões nada retiram às excelentes 

conclusões a que se chegou quando da Conferência de Jomtien, em 1990, sobre 

educação básica e necessidades educativas fundamentais” (DELORS, 1996, p. 21). 

O relatório Delors, entretanto, inovou na forma de apresentar as finalidades 

da educação, e formulou-as com base em quatro pilares: aprender a conhecer, 

aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. 

Aprender a conhecer, ou aprender a compreender, ou ainda aprender a 

aprender, significa desenvolver a capacidade intelectual para decodificar o mundo e 

interpretá-lo com senso crítico. Poder discernir com autonomia. Desenvolver 

continuamente um aprendizado que nunca está concluído e pode enriquecer-se com 

qualquer experiência. Cultivar simultaneamente o estudo especializado e a cultura 

geral, instrumentos para o intercâmbio com outras realidades e para o avanço da 

civilização humana. 



 

 

29 

 

Aprender a fazer está diretamente relacionado com aprender a conhecer, no 

sentido mais restrito da formação profissional. Uma formação que, apesar de ainda 

valorizar funções mecanicistas típicas da era industrial, movimenta-se na direção de 

dar importância cada dia maior ao trabalho intelectual. O conceito de competência 

substituindo o de qualificação para a função. Características como a capacidade de 

comunicar, compartilhar, gerir, tomar decisões e resolver conflitos sendo 

crescentemente requisitadas, sobretudo com a expansão do setor de serviços. 

Aprender a conviver é aprender a lidar com as diferenças e compreender as 

semelhanças. Por mais que a história da humanidade seja conflituosa, é necessário 

que a escola forme para a tolerância, a superação dos preconceitos de quaisquer 

natureza e a não violência. O espírito crítico não deve ser sufocado, mas os 

confrontos resultantes de naturais divergências devem ser externados e resolvidos 

pelo diálogo franco. O meio para isso é a valorização da geografia humana, na qual 

outras culturas são apresentadas, o ensino de línguas e literatura estrangeira, a 

participação em projetos comuns, como os de intercâmbio, e as ações humanitárias. 

Aprender a ser significa o desenvolvimento da totalidade da pessoa humana. 

O documento vê como um grande desafio do futuro a superação da estandardização 

do comportamento, induzido pela crescente presença de todas as mídias. Diz o 

relatório:  

A educação deve contribuir para o desenvolvimento total da pessoa – 
espírito e corpo, inteligência, sensibilidade, sentido estético, 
responsabilidade pessoal, espiritualidade. Todo ser humano deve ser 
preparado, especialmente graças à educação que recebe na 
juventude, para elaborar pensamentos autônomos e críticos e para 
formular os seus próprios juízos de valor, de modo a poder decidir, 
por si mesmo, como agir nas diferentes circunstâncias da vida 
(DELORS, 1996, p.99). 

A última reunião dos organismos multilaterais responsáveis pela educação 

aconteceu em abril de 2000, em Dakar, no Senegal. Foi coordenada pela Unesco e 

denominou-se Fórum Mundial de Educação de Dakar. O documento síntese do 

evento, o Marco de ação de Dakar (UNESCO, 2001), mais uma vez, reafirma os 

propósitos da conferência de dez anos atrás: 

O Marco de Ação de Dakar é uma reafirmação da visão estabelecida 
há uma década atrás na Declaração Mundial sobre a Educação para 
Todos, de Jomtien. Expressa o compromisso coletivo da comunidade 
internacional em buscar uma estratégia bem fundamentada para 
garantir que as necessidades básicas de ensino de toda criança, 
jovem e adulto sejam satisfeitas dentro de uma geração e mantidas a 
partir de então (UNESCO, 2001, p.14).     
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1.2. Os efeitos econômicos do investimento em educação 

A ideia inicial do significado econômico da educação surgiu na Universidade 

de Chicago, no início dos anos 1960, a partir das formulações de três economistas 

que mudaram radicalmente o debate sobre o tema. A educação, antes mais 

restritamente tratada pelos seus aspectos históricos, filosóficos e de psicologia 

cognitiva, passou a ser vista também como fonte de riqueza. Foram Theodore 

Schultz, Gary Becker e Jacob Mincer os fundadores dessa nova teoria: a teoria do 

capital humano (IOSCHPE, 2004). 

O marco inicial do novo conjunto de ideias foi proclamado por Theodore 

Schultz que, no prefácio do primeiro ensaio sobre o assunto, O valor econômico da 

educação, é esclarecedor:  

O meu próprio interesse por este assunto surgiu no correr de 1956-
57, quando eu era membro do Centro de Estudos Avançados das 
Ciências do Comportamento. [....] comecei a perceber que os fatores 
essenciais da produção, que eu identificava como capital e trabalho, 
não eram imutáveis: sofriam um processo de aperfeiçoamento, o que 
não era devidamente apreciado, segundo minha conceituação de  
Capital e Trabalho. Também, percebi claramente que, nos Estados 
Unidos, muitas pessoas estão investindo, fortemente, em si mesmas, 
como ativos humanos; que estes investimentos humanos estão 
constituindo uma penetrante influência sobre o crescimento 
econômico; e que o investimento básico no capital humano é a 
educação (1973a, p.10). 

Nesse texto, Schultz desenvolve alguns conceitos, como por exemplo, a 

diferenciação entre instrução, com o sentido restrito da escolaridade, e educação, no 

sentido mais amplo da escolaridade somada aos valores familiares e à cultura. 

Também caracteriza a educação como investimento, pois aumenta as rendas futuras 

como qualquer outro investimento. E ainda argumenta preventivamente contra 

aqueles que poderiam acusá-lo de estar “precificando” um bem nobre como a 

educação.  

Outra ideia apresentada é a do “transbordamento” da educação. Ela não 

beneficia apenas aquele que a adquire, mas toda a comunidade:  

É fácil perceber que a instrução pode beneficiar mais pessoas além 
do estudante: como familiares dos vizinhos e dos contribuintes. 
Existem alguns benefícios, relacionados com a ocupação, que 
atingem os companheiros de trabalho, os empregadores e outros, 
conforme já foi observado e se encontram dispersos na comunidade 
(1973a, p.27). 
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A educação, segundo ele, também gera um efeito estabilizador na economia. 

Maior grau de instrução consiste em maior capacidade de adaptação dos 

trabalhadores em tempos de transformações ou crises econômicas. 

Após desenvolver seus argumentos, apoiando-se na realidade americana, 

Schultz chega à conclusão que, diante do declínio do capital físico, do crescimento 

da escolaridade dos trabalhadores e da manutenção da proporção da totalidade do 

capital em relação à renda, então “o inexplicado crescimento econômico [....] é 

provocado por formas de capital ainda não identificadas e dimensionadas, 

constando, principalmente, de capital humano” (1973a, p. 81). 

Em um trabalho posterior, O capital humano: investimento em educação e 

pesquisa, publicado nos Estados Unidos, em 1971, Schultz expõe sua teoria de 

maneira mais estruturada e detalhada. 

Define investimento em capital humano como a educação formal e a pesquisa 

organizada. E traduz a pesquisa como forma de obtenção de uma informação nova 

que, quando incorporada à capacidade técnica da mão de obra, transforma-se em 

capital humano e, quando se converte em novos materiais, acrescenta valor ao 

capital não humano. 

No mesmo texto, faz uma crítica aos economistas clássicos por considerarem 

o capital homogêneo e não aceitarem a hipótese de uma transformação do capital 

pela incorporação do progresso técnico, o que tornava a teoria deles incapaz de 

explicar o crescimento da economia sem o crescimento do estoque de capital fixo. 

Para atenuar a crítica, procura justificar essa falha de percepção pela formação 

moral dos economistas da época, que os impedia de ver homens como bens de 

capital, conceito próprio da escravatura, segundo o “espírito daqueles tempos”. Cita, 

explicitamente, Stuart Mill e Alfred Marshall, e faz uma exceção a Adam Smith que, 

mesmo sem dispor de ferramentas econométricas para atestar seus insights, já 

vislumbrara, no século XVIII, as habilidades humanas como parte do capital de uma 

nação. 

Aplica também a mesma crítica às interpretações mais contemporâneas, pela 

insuficiência de explicações ao fenômeno do crescimento: “Chamar essa 

discrepância de „produtividade de recursos‟ é dar nome à nossa própria ignorância, 

mas não a afasta” (1973b, p.38). E segue:  

Dois complexos de forças provavelmente são responsáveis por essa 
discrepância [....]. Um deles são os crescimentos crescentes de 
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escala; o outro é a grande melhoria na qualidade dos insumos que 
efetivamente ocorreram, mas que se acham ausentes das 
estimativas dos insumos (1973b, p.39).  

E conclui o argumento afirmando que a maior proporção desse ganho de 

rendimento dos insumos deve-se à incorporação do capital humano: “O grande 

aumento essencialmente inexplicado nos ganhos reais dos trabalhadores. Será isto 

uma vantagem inesperada?” (1973b, p.39). 

Quando se aventura no terreno da política, Schultz defende o investimento 

público em educação. Reconhece que, diferentemente dos investimentos em 

infraestrutura de uso público, o conhecimento e as competências adquiridas na 

escola passam a pertencer aos indivíduos, portanto, passam a ser bens privados. 

Mas se justificam por serem um fator de bem-estar social, pois reduzem 

desigualdades de renda, objetivo histórico da sociedade americana, segundo ele. 

Observando pela ótica da iniciativa privada, o investimento no capital pode ser 

realizado no capital físico ou no capital humano. Quando realizado no físico, 

aumenta a renda da propriedade. Quando realizado no humano, aumenta a renda 

do trabalhador, pois o pressuposto é que o rendimento do trabalhador depende do 

seu grau de instrução, e aqui, mais uma vez, se configura a redução das 

desigualdades de renda. 

Para apoiar sua teoria em estudos empíricos, Schultz recorre a pesquisas de 

outros economistas contemporâneos seus. Cita Edward F. Denison que, em um 

estudo sobre as fontes do crescimento econômico, atribui à educação 20% do 

crescimento econômico americano de 1929 a 1957, exatamente no período em que 

houve decréscimo da proporção do capital físico, como consequência do crash da 

bolsa de Nova York. Mais dados apresentados por Schultz atestam o crescimento do 

investimento em capital humano nos Estados Unidos, em relação ao capital físico, 

na primeira metade do século XX: em 1910, o custo anual da educação secundária 

era menos de 2% da formação bruta do capital físico. Em 1956, era 13%. Em 1900, 

apenas 11% dos jovens, de 14 a 17 anos, estavam matriculados na escola 

secundária. Em 1956, esse percentual chegava a 75%. 

Ainda na defesa do investimento em educação, Schultz argumenta que a vida 

útil do capital humano é mais longa do que a do capital físico, e seu estoque 

aumenta em maior velocidade porque é cumulativo, ou seja, não se deprecia, 
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apenas cresce, e os mais jovens, e mais instruídos, repassam seus conhecimentos 

aos mais velhos no ambiente de trabalho. 

Por fim, antecipando-se às declarações sobre educação das instituições 

internacionais, no final do século XX, afirma o economista: 

Nossa tarefa como educadores é fornecer a instrução que há de 
melhor e servir aos estudantes em ajustar as suas capacitações à 
economia em mutação rápida em que terão de viver [....]. Devemos 
dar o mais alto de todos os índices à instrução devotada à solução 
de problemas que utilize métodos analíticos (1973b, p. 147). 

A contribuição de Gary Becker, companheiro de Schultz em Chicago e no 

Prêmio Nobel de 1979, pelos estudos na área, aprofundou os conceitos iniciais. 

Observando o mercado de trabalho americano, Becker encontrou evidências 

empíricas que os trabalhadores treinados tinham vantagens salariais sobre os não 

treinados, e que essas vantagens aumentavam cumulativamente ao longo da vida, 

em um fenômeno típico das taxas de retorno de investimentos. Além disso, que na 

fase inicial da carreira, no período de treinamento, os trabalhadores que fizeram 

essa opção tinham uma remuneração mais baixa do que aqueles que estavam 

produzindo. Este fato remetia à ideia de poupança, e, portanto, à educação com 

características de um bem econômico (IOSCHPE, 2004). 

A principal participação do terceiro fundador da teoria do capital humano, 

Jacob Mincer, foi uma formulação econométrica, publicada em trabalho de 1974, e 

posteriormente conhecida como equação de salários minceriana, cujo objetivo era 

calcular o valor dos salários que o mercado estava disposto a pagar aos ofertantes 

de mão de obra. De acordo com ela, duas variáveis eram determinantes na definição 

desse valor: os atributos escolaridade e experiência dos trabalhadores. 

Apesar de vários estudos empíricos comprovarem a alta capacidade 

explicativa da equação de Mincer para o mercado de trabalho, foi nesse período que 

surgiram as primeiras contestações à teoria do capital humano. Elas vieram na 

forma de duas teorias adjacentes: a teoria das habilidades inatas e a teoria 

credencialista, ou da sinalização.  

Segundo a primeira, os principais fatores determinantes da renda de uma 

pessoa eram suas habilidades inatas, como a inteligência, o talento e a própria 

tenacidade para investir por mais tempo na sua formação. Mas essas variáveis não 

eram observáveis isoladamente, nem podiam ser quantificadas para constituir uma 
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equação. Contudo, eram elas, de fato, a causa dos rendimentos individuais, não o 

capital humano acumulado.  

A segunda, do credencialismo ou sinalização, afirmava que a escolaridade 

era apenas uma “credencial”, ou uma “sinalização”, que o ofertante de mão de obra 

apresentava ao mercado para indicar outros atributos, como por exemplo, sua 

capacidade de compreensão, confiabilidade e sociabilidade. A educação formal não 

aumentaria a produtividade. O diploma funcionaria apenas como um “cartão de 

visitas”, um instrumento de triagem para abrir as portas das firmas. Portanto, o 

investimento em educação faria sentido apenas para a obtenção do diploma, como 

ferramenta para informar a um mercado com imperfeição de informações (ALMEIDA 

REIS; RAMOS, 2000). 

Um terceiro argumento que procura relativizar a importância da educação é o 

que defende o nível socioeconômico do indivíduo como principal variável causal 

para a sua remuneração no mercado. Haveria uma corrente intergeracional de 

transmissão da riqueza ou da pobreza, baseada nos contatos sociais dos indivíduos 

em seus respectivos ambientes. Seria o status, a “origem de classe”, não o 

investimento em educação que determinaria a posição futura no mercado. Apesar da 

percepção intuitiva de que esse argumento tem seus fundamentos, não há um corpo 

teórico desenvolvido sobre ele (ALMEIDA REIS; RAMOS, 2000. IPEA, 2006).   

Em termos gerais, esses argumentos não conseguiram desqualificar a teoria 

do capital humano ao longo do tempo.  

No caso do credencialismo, apesar de algumas situações em que o diploma 

assegura uma reserva de mercado, estudos empíricos realizados no período 

posterior ao lançamento da teoria não confirmam a hipótese de que apenas o 

diploma acrescenta rendimento ao indivíduo. Cursos incompletos, mas que 

incrementam escolaridade aos trabalhadores, também têm repercussão em sua 

remuneração. 

Quanto ao status socioeconômico da pessoa, é possível afirmar que exerce 

um papel na definição do seu lugar no mercado. Quanto mais elevado for esse 

status, essa “origem de classe”, maiores serão as chances de um rendimento mais 

elevado para essa pessoa. No entanto, nesse caso, o nível socioeconômico também 

é responsável, em grande medida, pelos anos de escolaridade dela, pois este é o 

fator de maior peso para o êxito da vida escolar de um indivíduo (IPEA, 2006). 

Portanto, apesar de diminuir a importância da variável educação na determinação 
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dos rendimentos futuros, este argumento não se contrapõe à teoria do capital 

humano. Pelo contrário, forma com ela um arranjo que preserva a sua essência: 

maior investimento em educação implica maiores retornos em rendimentos futuros 

do trabalho. 

Por fim, no que diz respeito ao peso das habilidades inatas na determinação 

da renda do indivíduo, em comparação com o papel da educação, muitos estudos 

empíricos foram realizados ao longo das décadas de 1980 e 1990. A primeira 

conclusão convergente a que chegaram essas pesquisas é que um ano a mais de 

educação formal eleva a renda individual em 10%. A segunda é que, quando são 

isoladas características pessoais, como o quociente intelectual (Q.I.), essas 

respondem, no máximo, por 20% desse acréscimo de renda. Ou seja, na pior das 

hipóteses para a teoria do capital humano, em um ano a mais de escolaridade a 

educação é responsável por um aumento de 8% na renda da pessoa, enquanto as 

habilidades inatas respondem por 2%, nos Estados Unidos (BARBOSA FILHO; 

PESSÔA, 2009).   

Outra etapa da discussão teórica é identificar e mensurar os efeitos 

macroeconômicos da educação. Um primeiro impulso seria agregar o somatório dos 

ganhos individuais e adotá-lo como o ganho total da sociedade. Esse raciocínio 

reducionista, no entanto, levaria a um erro metodológico denominado falácia da 

composição. Nem sempre o que é verdade para um indivíduo é necessariamente 

verdade para toda a população. Além disso, é difícil desagregar variáveis que 

podem estar presentes no processo de crescimento econômico de um país. Fatores 

como a estabilidade econômica, o investimento em capital físico e o funcionamento 

das instituições têm pesos diferentes em cada realidade. E há ainda as próprias 

externalidades resultantes do investimento em educação, impactos indiretos que ela 

provoca no ambiente social e no conjunto dos agentes econômicos, também de 

difícil desagregação (BARBOSA FILHO; PESSÔA, 2009). 

Apesar dessas dificuldades, vários pesquisadores se dedicaram à tarefa de 

explicar e quantificar a relação entre educação e crescimento econômico. 

Uma primeira tentativa de incorporar a produtividade na equação do 

desenvolvimento econômico vem de Robert Solow, em papers produzidos ainda no 

final da década de 1950, de inspiração claramente neoclássica. Segundo ele, os 

estoques de capitais físicos convergiam para o equilíbrio. Se, em determinado país, 

esses estoques estivessem baixos, eles atrairiam o investimento pela alta taxa de 
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retorno, até que a queda dessa taxa desestimulasse novos investimentos, o que 

levaria, no longo prazo, todos a uma posição de equilíbrio (IOSCHPE, 2004). 

Outra variável incorporada ao modelo para explicar o crescimento econômico 

era a Produtividade Total dos Fatores (PTF). Na hipótese do crescimento do produto 

ser maior que o crescimento dos fatores capital e trabalho, esse saldo viria do 

aumento da PTF, ou seja, de um melhor desempenho dos insumos, que seria 

possível apenas com incorporação de tecnologia ao capital físico ou de novas 

técnicas aos trabalhadores. Esse saldo de PTF, também conhecido como residual 

de Solow, resultante do desenvolvimento de capital humano incorporado aos 

insumos, no entanto, não era explicado pelo modelo. Era tratado como uma variável 

exógena a ele (IOSCHPE, 2004). 

No final dos anos 1980, Paul Romer e Robert Lucas desenvolvem a teoria do 

crescimento endógeno, onde há um lugar para a variável capital humano, 

materializada na atividade de pesquisa e desenvolvimento tecnológico. 

Romer, assim, propõe um modelo em que os rendimentos decrescentes do 

investimento em capital físico são compensados, com saldo positivo, pelos 

rendimentos crescentes do investimento em capital humano. Este fato se justifica 

pelas características peculiares do investimento em desenvolvimento tecnológico. A 

primeira delas é a possibilidade de compartilhamento do conhecimento. Enquanto 

um bem físico só pode ser usado em uma tarefa de cada vez, o conhecimento pode 

ser usado simultaneamente por vários agentes. A segunda é a dificuldade de 

controlar o uso do conhecimento produzido. Nem mesmo os sistemas de proteção, 

como as patentes, conseguem preservar as novas tecnologias incorporadas aos 

produtos. Com o tempo, a difusão desse conhecimento é inevitável (IOSCHPE, 

2004). 

Por fim, a teoria explicava a iniciativa dos empresários de investir em 

pesquisa: inovações tecnológicas proporcionavam um ciclo de expansão nos 

negócios e maiores lucros, mesmo que por um período de tempo limitado 

(IOSCHPE, 2004). Esta, inclusive, era uma ideia lançada originalmente por 

Schumpeter, no texto A teoria do desenvolvimento econômico, cuja primeira edição 

em alemão é de 1911 (1988). 

Para atestar a importância do capital humano, de acordo com as novas 

teorias, novos estudos empíricos foram realizados. Alguns merecem destaque pelas 

recorrentes citações em trabalhos sobre o tema. 
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O primeiro, de Robert Barro, publicado em 1991, analisa 98 países, durante o 

período de 1960 a 1985, e correlaciona as taxas de matrículas dos níveis primário e 

secundário, em 1960, com o crescimento desses países nos anos subsequentes, até 

1985. A primeira conclusão a que chega o estudo é que um país que tivesse, em 

1960, uma taxa de matrícula média – primária e secundária – 50% superior a outro, 

teria um crescimento econômico a taxas anuais 1,5% superiores às taxas do menos 

dotado de capital humano, pelos 25 anos seguintes. Isso resultaria em um produto 

acumulado, ao final do período, 45% maior. A outra conclusão é que a educação 

tem uma correlação de 73% com o crescimento econômico (IOSCHPE, 2004). 

O segundo trabalho, de Gregory Mankiw, também economista de Harvard, foi 

publicado um ano depois. A partir de dados obtidos com a Unesco, o trabalho 

estimou o capital humano de 98 países, tomando como referência a taxa líquida de 

matrículas do nível secundário. O período estudado também foi de 1960 a 1985. A 

conclusão: o estoque de capital humano, combinado com o estoque de capital físico, 

explica 78% das diferenças de renda entre os países. 

Mankiw aproveita os resultados do trabalho para teorizar contra o princípio 

neoclássico da convergência entre ricos e pobres, que antevia deslocamentos de 

capitais das economias mais desenvolvidas para as menos, motivados pelas 

maiores taxas de retorno, fato que levaria o mundo a uma tendência de progressivo 

equilíbrio. De acordo com os dados levantados, a tendência vai na direção contrária: 

cresceu mais quem tinha maior estoque de capital humano e físico. E uma segunda 

constatação: a existência de capital humano era capaz de atrair o capital físico 

(IOSCHPE, 2004. EASTERLY, 2004). 

Apesar dos inúmeros trabalhos sobre a importância do capital humano, existe 

também, na literatura econômica, quem negue o nexo causal entre educação e 

crescimento econômico. 

O economista americano e consultor do Banco Mundial, William Easterly, no 

texto O espetáculo do crescimento (2004), entrega-se a essa tarefa e começa a 

fazê-lo ironizando a Comissão para a Educação no Século XXI, da Unesco, que, 

segundo ele, “era composta de um ilustre conjunto de estadistas desempregados” 

(2004, p.99). 

O primeiro argumento de Easterly baseia-se em um estudo de Lant Pritchett 

(1999), que correlaciona crescimento de escolaridade e crescimento do PIB em 
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países da África e do Sudeste da Ásia, entre 1960 e 1985, e não encontra 

associação positiva entre as duas variáveis (figura 1). 

 

Figura 1: Comparação entre o crescimento do capital educacional e do 

PIB per capita no Sudeste Asiático e na África Subsaariana 

 
 

Fonte: EASTERLY, 2004, p. 104, com base em dados de Pritchett (1999). 

 

O raciocínio é reforçado pela comparação entre países do Leste Europeu e da 

América do Norte. O exemplo citado é o da Ucrânia versus Estados Unidos. No 

quesito escolaridade, estão próximos. Enquanto o primeiro tem 92% de taxa de 

matrícula no ensino fundamental, o segundo tem 97%. No quesito renda per capita, 

no entanto, a americana é sete vezes maior que a ucraniana. Quanto a este primeiro 

raciocínio de Easterly, há duas razões para confrontá-lo. 

A primeira é a categoria usada para a correlação. O estudo de Prichett (1999) 

menciona o crescimento do capital educacional da África Subsaariana e do Sudeste 

Asiático. Mas, sobre que base? Quais os estoques iniciais de capital humano dessas 

duas regiões, sobre os quais foram medidas as taxas de crescimento para se ter 

uma mensuração do estoque final? Para corroborar esse raciocínio, o próprio autor 

cita o Japão: “Países como o Japão, de modesto crescimento de capital humano, 

foram milagres de crescimento” (2004, p. 103). A afirmação só ressalta a importância 
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do capital humano, pois é notório o histórico investimento deste país em educação e 

desenvolvimento científico e tecnológico, ou seja, investimento na formação de 

capital humano. 

O outro caminho pelo qual se pode contestar o pensamento de Easterly é 

questionar se houve, realmente, um significativo crescimento do capital humano na 

África Subsaariana. O que significa, em termos reais, esse aumento de escolaridade 

no continente? Qual a qualidade dessa educação, que não está medida por 

avaliações internacionais, diferentemente dos países asiáticos, que são destaques 

nessas avaliações (PISA, OCDE)? 

De fato, utilizar dados quantitativos de educação sem observar sua qualidade 

tem induzido a erro alguns estudos na área. A hipótese de que um ano a mais de 

escolaridade tem o mesmo significado em países distintos, com padrões 

educacionais distintos, não tem sustentação na realidade. Não basta ir à escola, é 

necessário adquirir competências. As avaliações internacionais de qualidade são 

claras em relação a isso (PISA, OCDE). Trabalhos que procuraram usar as duas 

variáveis, qualidade e quantidade de educação, para relacioná-las com crescimento 

econômico de países, encontraram um poder explicativo muito maior na variável 

qualidade do que na variável quantidade de educação (BARBOSA FILHO; PESSÔA, 

2009). 

O outro propósito do trabalho de Easterly é contestar o estudo de Mankiw. 

Nas contra-razões, Easterly reprova a utilização do ensino médio como 

variável para o modelo de Mankiw, por se tratar de uma faixa estreita do ciclo 

educacional total, e, em outra crítica, diz ter havido uma transferência do problema, 

pois as causas do acúmulo de poupança ficaram sem explicação:  

Mesmo que eu aceitasse o argumento dele de que as diferenças de 
renda são explicadas pelas diferenças de poupança, então, o que 
explicaria as diferenças de poupança? [....] Não me empolga a 
afirmativa que as nações pobres são pobres por não serem 
poupadores naturais. Isso quase equivale a responsabilizar os 
pobres pela sua própria pobreza (2004, p.112).  

A tese central de Easterly é que o crescimento é resultado de um sistema de 

incentivos que motiva uma sociedade a ser empreendedora. Uma tese de caráter 

institucionalista.  

No caso desse segundo argumento de Easterly, em primeiro lugar, é possível 

aceitar o critério do ensino médio como a fase do ciclo educacional em que já há 
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uma massa crítica de conhecimento adquirida pelo indivíduo, capaz de ser utilizada 

no ambiente de trabalho, interferindo na sua produtividade. Também porque, se 

houver uma razoável aproximação na relação idade-série, é nesse período que os 

estudantes estão entrando para a idade adulta, portanto, às portas, ou já inseridos 

no mercado de trabalho. E essas percepções são confirmadas por estudos 

econométricos que atribuem uma significação maior ao ensino médio que ao 

fundamental na determinação do crescimento econômico (FERREIRA; VELOSO, 

2006).   

Depois, quando Easterly acusa Mankiw de deixar sem resposta a pergunta 

sobre quais seriam as causas para uma nação ser poupadora natural ou não, o 

mesmo raciocínio pode ser aplicado à sua tese. Se o crescimento das economias 

depende de um adequado sistema de incentivos adotado por determinada 

sociedade, o que deu causa para essa sociedade adotar esse adequado sistema de 

incentivos, e outras, as mais pobres, não o adotarem? Talvez a resposta esteja em 

David Landes: “Se aprendemos alguma coisa através da história do 

desenvolvimento econômico, é que a cultura é a principal geradora de suas 

diferenças” (1998, p. 584). Mas essa é outra discussão, que não está no escopo 

deste trabalho. 

De fato, não é o propósito aqui examinar a importância de outros vetores na 

determinação do desenvolvimento econômico. Mas a observação de países como os 

do Leste Europeu, durante anos governados por regimes autoritários, ou de casos 

como o do Líbano, que tinha um bom padrão educacional, mas foi penalizado por 

uma duradoura guerra civil, demonstra que é necessário um ambiente onde os 

conhecimentos adquiridos através da educação possam ser utilizados nas atividades 

produtivas (CASTRO, C. M. 2007). O caso de sucesso da metodologia pedagógica 

de Cuba (CARNOY, 2009), por exemplo, por si só, não foi capaz de alavancar o 

crescimento econômico da ilha (CWF, 2008). A afirmação, portanto, é: A educação 

não é suficiente, mas é necessária ao progresso econômico. 

Por fim, Gustavo Ioschpe (2004), em trabalho que se propõe a examinar a 

literatura sobre a economia da educação, apresenta estudos mais recentes que 

estimam entre 8% e 10% o efeito de um ano a mais de escolaridade no crescimento 

do PIB per capita, quando considerados períodos de 10 anos entre a elevação da 

escolaridade e a medição do crescimento do produto. Barbosa Filho e Samuel 

Pessôa (2009), entretanto, após mencionarem estudos realizados com o devido rigor 
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estatístico, o que implica a supressão de dados de confiabilidade duvidosa, fixam em 

7% o crescimento da renda per capita como retorno de um ano de escolaridade a 

mais na população economicamente ativa (PEA) de um país. 

 

1.3. A importância da educação na realidade brasileira 

Talvez pela histórica desigualdade social do país, a maioria dos estudos 

sobre a importância econômica da educação no Brasil aborda o tema pelo ângulo da 

distribuição da renda nacional. 

O primeiro trabalho de repercussão sobre o assunto, citado recorrentemente 

pelas publicações posteriores, foi o de Carlos Langoni, Distribuição da renda e 

desenvolvimento econômico no Brasil, de 1973. O propósito do texto era explicar os 

dados do Censo Demográfico de 1970, que revelaram uma grande concentração de 

renda no país, no decorrer da década de 1960. O índice de Gini subira de 0,50 para 

0,57, em 10 anos. 

Langoni inspirou-se nas ideias de Kuznets, segundo as quais, quando um 

processo de desenvolvimento muda o perfil do emprego, ele é inicialmente 

concentrador de renda, mas depois de certo ponto inverte a trajetória e passa a ser 

desconcentrador, configurando uma relação entre crescimento econômico e 

distribuição de renda em forma de um U invertido. Baseado nesse princípio, 

conhecido como efeito Kuznets, Langoni desenvolveu uma equação que estimou em 

35% a participação da mudança da composição educacional dos trabalhadores no 

processo de concentração de renda ocorrido. Nessa mudança de composição 

educacional, houve um aumento de 79% de universitários na PEA, cuja participação 

saiu de 1,4% para 2,51%. No ensino secundário, a proporção subiu de 2,67% para 

5,24%. Um crescimento de 96%. Um fato a destacar no grupo com nível superior é 

que, além do crescimento de sua participação, ainda houve um aumento de 11% da 

renda média desse grupo (tabela 1), potencializando a concentração (ALMEIDA 

REIS; RAMOS, 2000). 
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Tabela 1: Brasil – Comparações da distribuição da renda (1960/1970) 
E

D
U

C
A

Ç
Ã

O
 

 

Participação na PEA*  
(em %) 

Participação na 
renda (em %) 

Renda relativa 

1960 1970 1970/60 1960 1970 1960 1970 1970/60 

Analf. 39,05 29,75 - 23,81 21,12 11,79 0,5415 0,3972 - 26,65 

Prim. 51,71 54,47 + 5,34 53,17 46,46 1,0293 0,8511 - 17,31 

Gin. 5,16 8,03 + 55,62 11,06 13,74 2,1463 1,7092 - 20,37 

Col. 2,67 5,24 + 96,25 6,97 12,79 2,6145 2,4397 - 6,69 

Sup. 1,40 2,51 + 79,28 7,66 15,21 5,4780 6,0496 + 10,43 
 

* Inclui somente pessoal com rendimento. 

Fonte: LANGONI, 2005, p. 74, construída a partir dos Censos Demográficos 1960, 1970, IBGE. 

 

Para justificar esse evento, contraditório, a princípio, com o pressuposto 

clássico que um aumento de oferta de mão de obra dessa magnitude deveria reduzir 

rendimentos, Langoni argumentou que o processo de desenvolvimento em curso 

tinha um viés tecnológico, com forte expansão do setor industrial, e que o 

crescimento da demanda por trabalhadores qualificados fora maior que o 

crescimento da oferta, mas esse seria um fenômeno de curto prazo. Com o tempo, a 

tendência reverter-se-ia (BARBOSA FILHO, PESSÔA, 2009). 

Naquele momento, em plena ditadura militar, o enfrentamento a Langoni foi 

feito preferencialmente com o discurso que a concentração de renda era 

consequência da política governamental de “arrocho” salarial, de repressão ao 

movimento sindical e de privilegiamento do capital, em detrimento do trabalho. Essa 

compressão sobre o salário mínimo, inclusive, seria a explicação para o aumento do 

prêmio salarial à mão de obra de nível superior. Trabalhos acadêmicos, como o de 

Fishlow, Distribuição de renda no Brasil, um novo exame, também de 1973, entre 

outros, deram o suporte teórico necessário ao debate (ALMEIDA REIS; RAMOS, 

2000). 

Em um momento posterior, José Guilherme de Almeida Reis e Ricardo Paes 

de Barros, em trabalho também muito mencionado por outros autores, Desigualdade 

salarial e distribuição da educação: a evolução das diferenças regionais no Brasil, de 

1990, estimaram em 50% a participação da educação na desigualdade salarial total, 

no país.  

De fato, o salário médio de um trabalhador com alguma educação 
superior é cerca de seis vezes maior do que o salário de um 
trabalhador com um a quatro anos de estudo. Por outro lado, o 
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salário de um trabalhador sem educação formal representa em média 
70% do de um a quatro anos de educação (p. 436). 

Outra consideração feita pelos pesquisadores em relação à alta inclinação 

dos perfis salariais, segundo eles uma característica dos países em 

desenvolvimento, é que ela não declinou com o tempo, nem nos anos 1980, 

conhecidos como “a década perdida” por causa da estagnação econômica do país: 

“Ao contrário, eles se tornaram mais inclinados. Esta evidência levanta sérias 

dúvidas sobre a hipótese de desequilíbrio (no mercado de trabalho) originalmente 

apresentada por Langoni” (p. 437). 

Em relação ao efeito de um aumento do nível educacional da força de 

trabalho, concluem haver um aumento de desigualdade quando o padrão 

educacional da população é inicialmente baixo. Essa tendência, no entanto, seria 

revertida após a elevação do estoque educacional da população. A ocorrência desse 

fenômeno, responsável, inclusive, por parte das desigualdades regionais, está 

baseada em duas variáveis: a distribuição da educação e a sensibilidade dos 

salários à educação. 

Para uma compreensão do funcionamento desses dois fatores, Paes de 

Barros e Almeida Reis fazem uma comparação entre as regiões metropolitanas de 

São Paulo e Fortaleza. A de Fortaleza apresenta uma desigualdade salarial 40% 

superior à de São Paulo. Quando é retirado da simulação o fator distribuição da 

educação, a diferença de desigualdade aumenta, pois essa variável favorece 

Fortaleza. O resultado faz sentido porque o sistema educacional de São Paulo é 

mais avançado e a apropriação dessa educação adicional é desigual. Por outro lado, 

quando se retira a variável sensibilidade salarial à educação, a diferença de 40% 

diminui para menos de 13%, pois esse elemento beneficia São Paulo, onde o salário 

é menos sensível ao fator educacional. O resultado também faz sentido. A educação 

é mais escassa no Nordeste e, por isso, o prêmio salarial na região é maior. Essa 

última variável, portanto, responde por 2/3 das desigualdades regionais de salários. 

O aumento da oferta de educação, assim, só é capaz de reduzir 

desigualdades quando a redução do prêmio salarial tiver um efeito maior que a 

apropriação desigual desse aumento de oferta educacional.   

Quando analisam, em outro trabalho, os impactos de possíveis políticas 

educacionais, Almeida Reis e Barros (2000) afirmam que o investimento em ensino 

superior agravaria a desigualdade no curto prazo, pois incharia a cauda superior da 
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distribuição, de elevados salários. Só numa segunda etapa seria de se esperar uma 

redução da média salarial desse grupo, pela expansão da oferta de trabalhadores 

com nível superior. Se, pelo contrário, o investimento fosse realizado em educação 

básica, haveria uma redução da desigualdade, pois diminuiria a cauda inferior, dos 

analfabetos. Quanto à interpretação das causas do elevado prêmio salarial para os 

mais elevados níveis de educação, os autores não são conclusivos:  

Finalmente, cabe registrar que permanece desconhecido se a forte 
inclinação do perfil salário-educação se deve a uma insuficiente 
oferta de mão de obra qualificada ou ao próprio funcionamento do 
mercado de trabalho ou à intervenção do governo no mercado 
(ALMEIDA REIS; BARROS, 2000, p.74). 

Carlos Ivan Simonsen Leal e Sérgio Ribeiro da Costa Werlang, economistas 

da Fundação Getúlio Vargas, em trabalho também de 1989, Retornos em Educação 

no Brasil: 1976-1986, com base em dados da Pesquisa Nacional de Domicílios 

(Pnad), procuram estimar a taxa de retorno da educação no Brasil nos vários níveis 

educacionais. Os resultados, expostos na tabela 2, deixam claro que houve um 

aumento do retorno em educação no Brasil de 1982-1986 em relação a 1976-1981. 

Observando o coeficiente de Gini, que mostra uma diminuição da desigualdade no 

primeiro período estudado e um aumento no segundo, com exceção de 1986, ano 

do Plano Cruzado (tabela 3), os autores chegam à conclusão que o crescimento da 

desigualdade tem uma das suas origens na redução da oferta de educação 

relativamente à demanda. Esse desequilíbrio entre oferta e demanda educacional se 

expressa no maior prêmio salarial por um ano a mais de escolaridade.  

 
Tabela 2: Brasil – Retornos pessoais da educação no Brasil – médias 

ponderadas (% por ano de estudo) 

MÉDIA 76-81 82-86 Variação 

Primário 1 / analfabeto 14,24 15,73 1,49 

Primário 2 / primário 1 9,51 11,64 2,13 

Secundário / primário 2 11,87 16,36 4,49 

Superior / secundário 10,16 14,82 4,66 
 

Fonte: LEAL; WERLANG, 2000, p. 88, com base em dados dos mesmos autores (1989). 

 

Tabela 3: Brasil – Evolução do Índice de Gini (desigualdade de renda) 

Índice 1976 1977 1978 1979 1981 1982 1983 1984 1985 1986 

Gini 0,560 0,543 0,533 0,522 0,528 0,534 0,539 0,539 0,553 0,547 
 

Fonte: LEAL; WERLANG, 2000, p. 89, com base em dados de ALMEIDA REIS; BARROS, 1990. 
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Os dados sobre retorno econômico da educação encontrados por Leal e 

Werlang convergem com os do trabalho dos economistas do Banco Mundial, 

Psacharopoulos e Patrinos (2002), que, utilizando dados de pesquisas domiciliares 

em 71 países, encontraram uma taxa de retorno maior para os países da América 

Latina, Caribe e África Subsaariana, uma menor para as economias mais ricas, da 

OCDE, ficando os asiáticos na média. Os números colocam o Brasil em nono lugar 

no ranking dos maiores prêmios salariais por escolaridade, com uma taxa de retorno 

de aproximadamente 15% por um ano a mais de estudo. 

Quanto à diminuição relativa da oferta de educação, os autores mostram que, 

a despeito de a população do país ter crescido continuamente naqueles anos, o 

investimento da União na área diminuiu de 22,72% dos gastos totais do Tesouro 

Nacional, na média dos anos 1979-1981, para 15,26%, nos anos 1982-1984 (LEAL; 

WERLANG, 2000). 

Apesar de argumentarem que o aumento da escassez da educação implica 

aumento de desigualdade, os autores não entram no mérito da distribuição dessa 

educação, nem por quem ela é apropriada, mesmo diante de uma forte intuição que 

seus destinatários são os que estão na parte superior da pirâmide social. Daí a 

escassez de educação resultar em aumento da desigualdade de renda. 

De fato, publicação do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA, 

2006) com dados da Pnad de 2004 (portanto posteriores ao grande avanço das 

taxas de matrícula dos anos 1990, o que significa uma situação de menos 

disparidade), confirma a intuição que a distribuição da educação é realmente 

desigual e apropriada preferencialmente pelos mais ricos (tabela 4). 

 

Tabela 4: Brasil – Taxa de escolarização das pessoas de 0 a 24 anos, 

segundo grupos de idade e quintos de renda per capita – em % (2003) 

Grupo etário 1º quinto 2º quinto 3º quinto 4º quinto 5º quinto 

0 a 6 anos (pré-escola) 28,9 33,3 35,1 39,9 50,6 

7 a 14 95,2 96,0 97,4 97,9 99,3 

15 a 17 73,6 78,1 81,0 84,2 94,6 

18 a 24 27,9 28,3 29,1 31,7 51,6 
 

Fonte: IPEA, 2006, p. 128, com base em dados do IBGE/Pnad de 2004. 
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Outro aspecto que chama a atenção na realidade brasileira é a baixa taxa de 

mobilidade educacional no país. Enquanto a probabilidade de um filho de pai 

analfabeto ser também analfabeto é de 32%, se o pai tiver nível superior essa 

probabilidade cai para 0,2%. De outra forma, se o pai for analfabeto, a probabilidade 

de o filho concluir o ensino superior é de 0,6%, enquanto se o pai tiver nível superior 

essa probabilidade sobe para 60%. Uma mobilidade educacional mais baixa que a 

de vários países em desenvolvimento, como México, Peru e Malásia (FERREIRA; 

VELOSO, 2006). 

Um trabalho citado com frequência, de Ricardo Paes de Barros e Rosane 

Mendonça, Os determinantes da desigualdade no Brasil (1995), reafirma o 

percentual de 15% de aumento médio na renda para um ano a mais de escolaridade 

no Brasil, e demonstra ter havido uma estabilidade dessa taxa nos anos 1976-1989. 

Aproxima-se também dos dados de Leal e Werlang (2000), ao encontrar uma taxa 

maior que 15% para os níveis secundário e superior, e abaixo de 15%, para os 

primeiros quatro anos de estudo. 

A explicação para a elevada desigualdade salarial no país, mais uma vez, é 

dada com base no somatório dos dois fatores principais: desigualdade na 

distribuição da educação e, sobretudo, uma das mais altas sensibilidades do mundo, 

de salários em relação à escolaridade do trabalhador. Daí conclui: “Estima-se que, 

se os diferenciais de salário por nível educacional fossem eliminados, tudo o mais 

permanecendo constante, a desigualdade salarial no Brasil declinaria de 35 a 50%” 

(p. 48). 

Embora mencione os argumentos contrários à medição do peso da 

experiência profissional na desigualdade salarial, baseados em aspectos conceituais 

e dificuldades metodológicas, os autores estimam em 5% a contribuição da 

experiência na determinação dos salários: “Se os diferenciais de experiência fossem 

eliminados, tudo o mais permanecendo constante, a desigualdade salarial no Brasil 

seria reduzida em 5%” (p. 42).     

Em uma análise da evolução da distribuição de renda no país, o trabalho 

também constata que, apesar de contínuo, o aumento da desigualdade foi maior nas 

décadas de 1960 e 1980, sendo mais tênue nos anos 1970. Nos anos 1960, os 

fatores educacionais, distribuição e sensibilidade, servem para explicar o fenômeno. 

Nos anos 1980, não explicam. As causas devem ser procuradas em outros fatos, 

como, por exemplo, a longa estagnação por que passou o país. 



 

 

47 

 

Francisco Ferreira (2000) vai além do diagnóstico do fator educacional como 

a principal causa das desigualdades no Brasil: “Se o nosso objetivo é entender a 

geração e reprodução de desigualdade de renda no Brasil, o centro das nossas 

atenções deve estar voltado para o processo de formação e distribuição das 

oportunidades educacionais no país” (p. 25). A partir do questionamento, teoriza 

sobre a existência de “um modelo de equilíbrio estável de alta desigualdade e pouca 

eficiência” que funcionaria através de uma sequência de relações causais em que 

três desigualdades se reforçariam mutuamente: desigualdade educacional gera 

desigualdade de renda, que, por sua vez, gera desigualdade de poder político, e 

esta, por fim, volta a promover desigualdade educacional. Isto se daria porque os 

decisores políticos são egressos das camadas de renda mais elevada, que não 

utilizam o sistema público de educação, e, portanto, não têm nenhum interesse de 

aumentar sua eficiência e reverter uma situação favorável a eles.   

Contrariando expectativas mais pessimistas, e diferentemente do que ocorreu 

na maioria dos países, a desigualdade de renda no Brasil começou a dar sinais de 

queda consistente a partir de 2001. A renda dos 20% mais pobres cresceu cerca de 

5% ao ano, no período de 2001 a 2004, enquanto a dos 20% mais ricos diminuiu em 

1% (IPEA, 2006). Os valores do índice de Gini, que se mantiveram relativamente 

estáveis na segunda metade da década de 1990, passaram a declinar em todos os 

anos da primeira década dos anos 2000, como mostra a figura 2. 

 

Figura 2: Brasil – Evolução recente da desigualdade de renda familiar 

per capita 

 
Fonte: IPEA, 2006, p. 1, a partir de estimativas produzidas com base na Pnad de 1976 a 2004. Porém, nos anos 

1980, 1991, 1994 e 2000, a Pnad não foi a campo. 
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Para compreender o fenômeno, e recomendar políticas públicas mais efetivas 

no enfrentamento às desigualdades, o Ipea criou um Comitê Internacional de Alto 

Nível, com a participação de estudiosos do assunto, entre os quais: François 

Bourguignon, vice-presidente e economista chefe do Banco Mundial; James 

Heckman, professor da Universidade de Chicago e Prêmio Nobel de Economia; José 

Alexandre Scheinkman, professor da Universidade de Princeton, e Nanak Kakwani, 

economista chefe do Centro Internacional de Estudos da Pobreza do Pnud. Eles se 

reuniram no Rio de Janeiro, em julho de 2006. Entre os redatores do documento 

inicial para a discussão estava Ricardo Paes de Barros, que, no ano seguinte, ao 

lado de Samuel Franco e Rosane Mendonça, publicou o Texto para Discussão, do 

Ipea, A recente queda na desigualdade de renda e o acelerado progresso 

educacional na última década (2007). 

Com o objetivo de aferir a contribuição de cada variável na redução da 

desigualdade, foram estudados os efeitos da escolaridade e da experiência da força 

de trabalho, tomada pelo referencial da idade. E, em cada uma delas, também 

separadamente, foi mensurado o efeito quantidade, ou distribuição daquele atributo, 

e o efeito preço, ou sensibilidade salarial ao atributo. Os resultados, apresentados 

de maneira decomposta e combinada, estão na tabela 5. 

 

Tabela 5: Brasil – Contribuições para a redução na desigualdade em 

remuneração do trabalho e em renda per capita (2001-2005) 

Renda e Característica Preço e quantidade Preço Quantidade 

Renda do Trabalho 

Idade e escolaridade 53,2 20,5 25,8 

Idade 7,27 1,10 5,07 

Escolaridade 39,3 19,7 16,8 

Renda per capita 

Idade e escolaridade 28,7 10,8 13,6 

Idade 2,16 -1,24 1,46 

Escolaridade 19,3 12,0 4,75 
 

Fonte: BARROS; FRANCO; MENDONÇA, 2007, p. 30, baseado em estimativas produzidas nas Pnads de 2001 e 
2005. 

 

Como se pode ver, uma das principais causas para a redução da 

desigualdade nas rendas do trabalho foi a diminuição da sensibilidade, ou prêmio 
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salarial, pela escolaridade: 19,7%. A melhor distribuição da educação também teve 

uma participação importante: 16,8%. Quando se observa a redução da desigualdade 

de renda per capita, o efeito preço amplia sua vantagem sobre o efeito quantidade: 

12% contra 4,75%. 

A principal conclusão a que se pode chegar diante desses dados é que a 

significativa expansão da oferta de educação no Brasil, no período 1995-2005, já 

apresenta uma contribuição relevante para a redução da desigualdade de renda no 

país. Foi ultrapassada a etapa inicial em que o aumento do nível educacional 

contribui para o aumento da desigualdade. 

De fato, trabalho da Fundação Getúlio Vargas, coordenado por Marcelo Neri 

(2011), sobre a evolução da desigualdade de renda na década, confirma essa 

constatação. De 2001 ao final de 2010, entre os 20% mais ricos, a escolaridade 

aumentou 8,1% e a renda cresceu 8,9%. Nos 20% mais pobres, a escolaridade foi 

ampliada em 55,6% e a renda aumentou 49,5%. Isso significa que a oferta adicional 

de educação está sendo apropriada em maior proporção pelos mais pobres. O 

prêmio salarial por escolaridade, por sua vez, também está caindo. Em 2001, a 

renda média dos brasileiros que haviam concluído o nível superior era de 2.743 

reais. Em 2009, essa remuneração tinha declinado para 2.262 reais. Isso porque, 

em 2001, o percentual da população brasileira que possuía o nível superior completo 

era de 11%. Em 2009, essa proporção chegou a 15%. Esses números ratificam o 

raciocínio que a melhor distribuição da educação adicional e a redução do prêmio 

salarial por escolaridade estão contribuindo para a diminuição de desigualdade de 

renda no Brasil (NERI, 2011). 

 

1.4. Outros impactos sociais do investimento em educação  

Uma dificuldade reconhecida pela maioria dos autores é aferir os benefícios 

sociais indiretos, ou externalidades, provocados pelo investimento em educação. 

Eles são identificados, mas dificilmente quantificados. Não é tarefa elementar 

desagregar elementos comportamentais que estão difusos no meio social. Efeitos 

como o “transbordamento” do conhecimento, a maior capacidade de alocação dos 

recursos da sociedade, sobretudo em situações de crise ou de transição, a redução 

da taxa de natalidade e a adesão aos valores democráticos são alguns desses 

benefícios dificilmente decomponíveis. Apesar da insuficiência de provas empíricas, 

há os que defendem que o retorno social da educação é maior que o somatório dos 
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retornos privados, exatamente pelo efeito dessas externalidades 

(PSACHAROPOULOS; PATRINOS, 2002; BARBOSA FILHO; PESSÔA, 2009). 

A despeito dos reconhecidos obstáculos para enfrentar a questão, alguns 

pesquisadores o fizeram e, por isso, são frequentemente mencionados em trabalhos 

posteriores. 

Lance Lochner e Enrico Moretti (2001), trabalhando com prisioneiros de 

detenções americanas, chegaram à conclusão que existe uma correlação entre 

escolaridade e redução da propensão a atividades criminosas. Várias razões podem 

ser identificadas para que isso ocorra. Ao ter maior escolaridade, a pessoa tem 

maiores chances de receber um melhor salário no mercado, ou seja, um maior custo 

de oportunidade. Entrar para o crime implica risco de ser preso e passar a não 

receber esse salário. Para alguém de menor escolaridade, o custo de oportunidade 

também é menor, o que facilitaria, por essa lógica econômica, a decisão da atitude 

ilegal. Uma segunda motivação encontrada na pesquisa para uma pessoa mais 

educada não cometer crimes é a diminuição da recompensa psicológica, resultado 

da socialização e internalização de valores morais. Por fim, uma terceira motivação é 

o aumento da aversão ao risco. Os dados obtidos no trabalho indicam que a 

conclusão do ensino médio reduz entre 14% e 26% a taxa de ocorrências 

criminosas. Um aumento de 1% na taxa de conclusão do ensino médio para homens 

de 20 a 60 anos implicaria uma economia para a sociedade americana de 1,4 bilhão 

de dólares por ano. 

Grossman (2005) baseia-se no conceito que a saúde, assim como a 

educação, é parte constitutiva do capital humano, e apoia-se em modelos de 

comportamento racional para mensurar seu significado econômico. Amparado por 

estudos empíricos, avalia que todas as atitudes de investimento na saúde pessoal, 

tais como evitar vícios destrutivos, precaver-se de doenças sexualmente 

transmissíveis, cultivar hábitos de consumo mais saudáveis, entre outras, têm 

correlação com o nível educacional e podem ser estimadas em três quintos do 

aumento da produtividade econômica por um ano a mais de escolaridade. 

Ricardo Paes de Barros e Rosane Mendonça, no trabalho O impacto da 

educação dos pais sobre o bem-estar dos filhos (s.d.), também procuram aferir 

alguns benefícios indiretos da educação. Entre eles: a) um ano a mais de 

escolaridade da mãe eleva a probabilidade de ela fazer pré-natal em 2%; b) um ano 

a mais de escolaridade dos pais reduz em 6% a probabilidade de o filho não 
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completar a quarta série; c) um ano a mais de escolaridade conjunta da mãe e do 

pai reduz em 4% a taxa de retenção do filho na quarta série, em 3% na oitava série 

e em 4% na terceira série do ensino médio; d) um ano a mais de escolaridade dos 

pais aumenta em até 5% a probabilidade de crianças e adolescentes frequentarem a 

escola privada; e) um ano a mais de escolaridade dos pais aumenta em 1,3 anos a 

escolaridade dos filhos. Em síntese, pais educados produzem filhos ainda mais 

educados. 

Alberto Carlos Almeida (2007), para investigar quantitativamente a 

antropologia de Roberto DaMatta, fez ampla pesquisa sobre valores presentes na 

sociedade brasileira, correlacionados com níveis educacionais. Os mais 

escolarizados são, progressivamente, mais contrários ao “jeitinho” brasileiro, ou à 

transgressão da regra, menos hierárquicos, menos patrimonialistas, menos 

favoráveis às punições ilegais e mais contrários à censura, entre outras questões 

levantadas. Mais educação, portanto, significa também melhores valores na 

convivência social e maior mentalidade democrática. Conclui Almeida: “O país está 

em transformação e ela depende das salas de aula” (2007, p. 21). 
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Capítulo 2 

Um diagnóstico da educação pública no Brasil 

 “Pensar é o primeiro dever da inteligência” 

Octávio Paz 

Fazer um diagnóstico da situação da educação no Brasil exige estabelecer 

comparações com referenciais internacionais. 

A Unesco, órgão das Nações Unidas para a educação e a cultura, definiu um 

Índice de Desenvolvimento Educacional (IDE) para avaliar comparativamente os 

vários países do mundo nesse quesito. O objetivo era monitorar a evolução dos 

indicadores educacionais de mais de 160 países que assinaram o termo de 

compromisso Educação para todos, em Dakar, em 2000.  

O índice, divulgado no Relatório de monitoramento global educação para 

todos, é aferido com base em quatro variáveis que buscam expressar os conceitos 

de equidade e de qualidade da educação ofertada. São elas: a) Educação Primária 

Universal (EPU), que significa acesso e conclusão do primeiro ciclo do ensino 

fundamental; b) alfabetização de adultos; c) qualidade da educação, aqui definida 

como taxa de sobrevivência até a quinta série, pois essa variável guarda forte 

correlação com testes de aprendizagem realizados posteriormente; d) igualdade de 

gênero, medido pela participação de meninos e meninas no ensino básico. Cada 

uma dessas variáveis tem peso de 25% (UNESCO, 2007). 

Para o ano de 2004, o IDE dos 10 mais desenvolvidos, dos que se encontram 

no estágio intermediário, entre os quais o Brasil, e dos 10 menos desenvolvidos 

estão na tabela 6. 

 



 

 

53 

 

Tabela 6: Índice de desenvolvimento de Educação para Todos – Unesco 

(2004) 

CLASSIFICAÇÃO 
DE ACORDO COM 

O NÍVEL DE IDE 
PAÍSES/TERRITÓRIOS IDE 

1 Reino Unido 0,994 

2 Eslovênia 0,994 

3 Finlândia 0,994 

4 Cazaquistão 0,992 

5 França 0,992 

6 Bélgica 0,992 

7 Alemanha 0,992 

8 Noruega 0,991 

9 Suécia 0,991 

10 Coreia do Sul 0,988 

48 México 0,949 

49 Jordânia 0,948 

50 Argentina 02946 

51 Kuait 0,946 

52 Azerbaijão 0,946 

53 Uruguai 0,946 

54 Malta 0,945 

55 Portugal 0,942 

56 Territórios Palestinos 0,942 

57 Santa Lúcia 0,942 

58 Indonésia 0,938 

59 Maurício 0,936 

60 Macau (China) 0,934 

61 Líbano 0,934 

62 Malásia 0,934 

63 Mongólia 0,933 

64 Venezuela 0,932 

65 Panamá 0,928 

66 Moldova 0,918 

67 Peru 0,916 

68 Equador 0,914 

69 Bolívia 0,911 

70 Vietnã 0,914 

71 Paraguai 0,909 

72 Brasil 0,905 

73 Síria 0,902 

74 Tunísia 0,901 
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75 Filipinas 0,897 

76 Jamaica 0,890 

77 Turquia 0,889 

78 África do Sul 0,888 

79 Egito 0,887 

80 Botsuana 0,885 

81 Argélia 0,880 

82 Omã 0,880 

83 Bahamas 0,879 

84 Colômbia 0,879 

85 Cabo Verde 0,877 

86 Irã 0,864 

87 El Salvador 0,861 

88 Mianma 0,860 

89 Namíbia 0,853 

90 Emirados Árabes Unidos 0,852 

91 Zimbábue 0,840 

92 Zâmbia 0,829 

93 Suazilândia 0,826 

94 Guatemala 0,825 

95 República Dominicana 0,816 

96 Nicarágua 0,811 

97 Arábia Saudita 0,802 

116 Eritréia 0,644 

117 Iêmen 0,642 

118 Etiópia 0,627 

119 Benin 0,617 

120 Moçambique 0,599 

121 Guiné 0,583 

122 Mali 0,529 

123 Burquina Fasso 0,511 

124 Níger 0,499 

125 Chade 0,428 
 

Fonte: UNESCO, 2007, p. 222-223. 

 

Para o ano de 2008, o relatório da Unesco apresenta modificações no ranking 

do IDE. O Brasil cai da 72ª para 88ª posição, como mostra a tabela 7. Na América 

do Sul, só o Suriname, na 92ª colocação, tem desempenho pior que o Brasil.   
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Tabela 7: Índice de desenvolvimento de Educação para Todos – Unesco 

(2008) 

CLASSIFICAÇÃO 
DE ACORDO COM 

O NÍVEL DE IDE 
PAÍSES/TERRITÓRIOS IDE 

1 Japão 0,995 

2 Reino Unido 0,995 

3 Noruega 0,994 

4 Cazaquistão 0,994 

5 França 0,992 

6 Itália 0,992 

7 Suíça 0,991 

8 Croácia 0,990 

9 Países Baixos 0,989 

10 Eslovênia 0,989 

63 Antígua e Barbuda 0,949 

64 Santa Lúcia 0,945 

65 Malásia 0,945 

66 Macau (China) 0,943 

67 Maurício 0,942 

68 Panamá 0,939 

69 Indonésia 0,934 

70 Fiji 0,934 

71 Colômbia 0,929 

72 Peru 0,925 

73 Turquia 0,919 

74 Venezuela 0,919 

75 Belize 0,916 

76 Territórios Palestinos 0,915 

77 Paraguai 0,914 

78 Bolívia 0,911 

79 Líbano 0,911 

80 Equador 0,911 

81 Tunísia 0,910 

82 São Tomé e Príncipe 0,901 

83 Namíbia 0,900 

84 Botswana 0,898 

85 Filipinas 0,898 

86 Arábia Saudita 0,894 

87 El Salvador 0,889 
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88 Brasil 0,887 

89 Omã 0,883 

90 Honduras 0,878 

91 Cabo Verde 0,878 

92 Suriname 0,876 

93 Quênia 0,864 

94 Suazilândia 0,863 

95 Zâmbia 0,858 

96 República Dominicana 0,840 

97 Guatemala 0,830 

98 Gana 0,804 

118 Moçambique 0,669 

119 Paquistão 0,656 

120 Iêmen 0,654 

121 Mali 0,635 

122 Eritréia 0,634 

123 Guiné 0,614 

124 Burquina Fasso 0,607 

125 República da África Central 0,592 

126 Etiópia 0,578 

127 Níger 0,520 
 

Fonte: UNESCO, 2011, p. 295-297. 

 

Outro referencial que pode dar uma ideia dos desafios que o país tem pela 

frente é a taxa de analfabetismo funcional. Esse conceito está ligado às pessoas 

que, mesmo possuindo algum tipo de escolaridade, não são capazes de ler, 

escrever e fazer cálculos necessários ao seu desenvolvimento pessoal e 

profissional. A pesquisa para aferir o percentual da população nessa condição, 

realizada pelo Instituto Paulo Montenegro, entrevista duas mil pessoas, em todas as 

regiões do país, com mais de 15 anos de idade. A partir dela, é definido o Indicador 

de Analfabetismo Funcional (Inaf), que estabelece quatro patamares de alfabetismo: 

1. Analfabetismo: diz respeito às pessoas que não conseguem realizar 

qualquer tarefa de leitura. Apenas identificam números elementares, como preços e 

números de telefone. 
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2. Alfabetismo nível rudimentar: corresponde à capacidade de realizar tarefas 

muito simples em que a informação esteja explícita, como ler um anúncio, manusear 

dinheiro, ou medir com uma fita métrica. 

3. Alfabetismo nível básico: é o nível em que se encontram pessoas aptas a 

ler um texto médio e realizar algumas inferências. São capazes também de ler 

números na casa dos milhões e resolver problemas envolvendo as quatro operações 

aritméticas básicas. 

4. Alfabetismo nível pleno: para as pessoas nesse nível é possível a leitura de 

textos complexos. Realizam inferências e sínteses, como por exemplo, a percepção 

da diferença entre fato e opinião. Na Matemática, lêem percentuais, calculam área e 

compreendem gráficos e tabelas. 

A série histórica dos dados do Inaf (tabela 8) apresenta uma queda do índice 

de analfabetismo e de alfabetismo rudimentar, e um aumento consistente do nível de 

alfabetismo básico, mas a proporção da população plenamente alfabetizada 

mantém-se constante ao longo do tempo, em torno de 25%, taxa muito baixa para 

os desafios de uma sociedade contemporânea, inserida na era em que a principal 

fonte de riqueza é o conhecimento.  

  

Tabela 8: Brasil – Inaf: evolução do indicador de alfabetismo (população 

de 15 a 64 anos) 

 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2007 2009 

Analfabeto 12% 13% 12% 11% 9% 7% 

Rudimentar 27% 26% 26% 26% 25% 21% 

Básico 34% 36% 37% 38% 38% 47% 

Pleno 26% 25% 25% 26% 28% 25% 
 

Fonte: Instituto Paulo Montenegro e ONG Ação Educativa, 2009, p. 8. 

 

O primeiro problema a se projetar nesse cenário é a incapacidade do sistema 

educacional brasileiro de preparar a população para o exercício pleno da cidadania, 

em tempos de profundas transformações. Afirma o educador Juan Carlos Tedesco, 

consultor da Unesco: “Não nos achamos diante de uma das tantas crises 

conjunturais do modelo capitalista de desenvolvimento, mas sim diante de novas 

formas de organização social, econômica e política” (1995, p. 16). Na mesma 

direção, argumentam Alvin e Heidi Toffler, no seu mais recente trabalho sobre a 
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sociedade do conhecimento, Riqueza revolucionária: “Os novos sistemas de riqueza 

não chegam sozinhos. Eles trazem consigo uma nova maneira de viver, um novo 

modelo de civilização” (2007, p. 20). 

Nesse contexto, é função da escola a formação das novas gerações para os 

novos tempos. De acordo com Guiomar Namo de Mello: 

As transformações aceleradas do processo produtivo, as novas 
exigências da cidadania moderna, a revolução da informática, a 
necessidade de se redescobrir e revalorizar a ética nas relações 
sociais colocam a educação diante de uma agenda exigente e 
desafiadora (2000, p. 33).  

Essas constatações acerca da velocidade das transformações e da crescente 

complexidade do ambiente social aprofundam as exigências sobre o sistema 

educacional brasileiro. Exercer cidadania significa poder fazer escolhas e lidar com 

os novos instrumentos da tecnologia para ter acesso à vida cultural e social. Mas 

como exercer plenamente a cidadania sem dominar os códigos da linguagem, da 

matemática e dos conteúdos científicos indispensáveis? 

Sob o ponto de vista do desenvolvimento econômico, o baixo rendimento da 

educação também é uma adversidade, como visto no primeiro capítulo.  

Entre as razões para a queda da produtividade da economia brasileira nas 

décadas de 1980 e 1990, encontram-se a baixa qualificação da mão de obra 

nacional e suas deficiências para assimilar as novas tecnologias. Vinod Thomas, 

economista do Banco Mundial e diretor da instituição para o Brasil entre 2001 e 

2005, faz a seguinte assertiva a respeito desse período:  

A deficiência na oferta de educação fez com que a maior parte da 
população não fosse devidamente capacitada, enquanto se esperava 
que uma pequena minoria assimilasse as novas tecnologias para que 
o país retomasse o caminho da alta produtividade (2005, p. 80). 

Visto por essa abordagem, o Brasil apresenta um quadro preocupante.  A 

produtividade da mão de obra, medida pela Organização Mundial do Trabalho, 

coloca o trabalhador brasileiro na 55ª posição em 2005. Em 2002, era o 49º. Por 

esses números, um trabalhador americano produz por 4,5 brasileiros. No quesito 

competitividade, o Brasil também tem um desempenho crítico. Ocupa, para dados 

de 2010, a 58ª colocação no mundo, pelos números do Growth competitiveness 

índex. Em 2004, ocupava o 49ª lugar (ARRUDA; ARAÚJO; KUX, 2010). 

A figura 3 apresenta a produtividade do trabalhador de alguns países do 

mundo em relação à produtividade do trabalhador americano. Da Europa, foram 
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selecionados Finlândia e Irlanda, destaques em desempenho escolar nas avaliações 

internacionais. Da Ásia, Coreia do Sul, Hong Kong, Singapura e Taiwan, também 

países que realizaram avanços nos seus sistemas educacionais. Os exemplos da 

América Latina, Brasil e México, com a produtividade relativa declinante, não por 

acaso, situam-se em posições sofríveis nas avaliações internacionais de 

desempenho escolar (OCDE, 2009). 

 

Figura 3: Produtividade relativa do trabalho em alguns países, tomando 

como índice a produtividade do trabalhador americano 

 
 

Fonte: Groningen & Development Centre e Conference Board. Total Economy Database, May 2006. 

 

 Embora os desafios educacionais do Brasil sejam de grandes proporções, há 

avanços consideráveis a partir de meados dos anos 1990. A oferta de matrículas no 

ensino fundamental foi universalizada, criou-se um sistema de financiamento para a 

educação básica e consolidaram-se os sistemas de avaliação. Houve uma inegável 

continuidade nas políticas educacionais. 

A tabela 9, a seguir, apresenta o progresso de alguns indicadores 

educacionais do Brasil. 
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Tabela 9: Brasil – Evolução dos principais indicadores de escolarização 

da população 

 1995 1996 1997 1998 1999 2001 2002 2003 2004 2005 2007 2008 

Porcentagem de crianças e 
jovens entre 4 e 17 anos 
que frequentam a escola 

77,9 79,2 81,3 83,2 84,6 86,5 87,3 87,9 88,5 88,9 90,5 91,5 

Porcentagem de crianças 
entre 7 e 14 anos que 
frequentam a escola 

85,9 87,1 89,0 91,5 93,0 93,9 94,5 94,7 94,8 95,4 97,6 97,9 

Anos médios de estudo de 
pessoas com 25 anos ou 
mais 

5,2 5,4 5,5 5,6 5,7 6,0 6,1 6,3 6,4 6,6 6,9 7,0 

 

Fonte: Instituto Paulo Montenegro e ONG Ação Educativa, 2009, p. 4, com base no Pnad. 

Nota: a pesquisa não foi a campo em 2000. 

 

Após a universalização da oferta, outros indicadores do ensino fundamental, 

como a taxa de alunos acima da faixa etária adequada, ou distorção idade-série, 

também melhoraram. A tabela 10 mostra a redução do número de alunos fora de 

faixa, de 2002 para 2008. Em 2002, 21,5% do total de matrículas oferecidas eram 

preenchidas por alunos de 15 anos de idade ou mais. Em 2008 essa taxa caiu para 

11,6%. 

 

Tabela 10: Brasil – Defasagem idade-série dos alunos do ensino 

fundamental e representação da redução do percentual dessa variável (B/A) 

ANOS 
POPULAÇÃO 
7 A 14 ANOS 

TOTAL DE 
MATRÍCULAS 

ENSINO 
FUNDAMENTAL (A) 

ATÉ  
14 ANOS 

15 ANOS  
OU MAIS (B) 

DEFASAGEM 
IDADE-SÉRIE 

2002 26.822.930 35.150.362 27.572.578 7.577.784 21,55% 

2003 26.659.109 34.438.749 27.585.961 6.852.788 19,89% 

2004 26.549.614 34.012.434 27.793.109 6.219.325 18,28% 

2005 26.545.405 33.534.561 27.829.065 5.705.496 17,01% 

2006 26.664.112 33.282.663 28.028.833 5.253.830 15,78% 

2007 26.856.594 31.733.198 27.066.929 4.666.269 14,70% 

2008 27.066.439 31.694.497 28.000.783 3.693.714 11,65% 

 

Fonte: FIGUEIREDO, 2010, p. 17, baseado no Censo Escolar 2002/2008, Inep/MEC. 

Nota:  A tabela mostra que há mais alunos matriculados com idade até 14 anos do que o total da população na 

faixa 7-14 anos; isso se deve à existência de matrículas de alunos com 6 anos de idade. 
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No ensino médio, o desafio é maior. A tabela 11, com dados do Censo 

Escolar de 2002 a 2008, mostra que em 2008 ainda havia 4.517.463 jovens de 15 a 

17 anos de idade fora da escola, 45,9% da população nessa faixa etária. Com o 

agravante que a partir de 2004 o número total de matrículas começou a cair. Em 

relação à distorção idade-série, a tendência é de redução, assim como no ensino 

fundamental. 

 

Tabela 11: Brasil – Defasagem idade-série dos alunos do ensino médio e 

representação da redução do percentual dessa variável (B/A) 

ANOS 
POPULAÇÃO 
15 A 17 ANOS 

TOTAL DE 
MATRÍCULAS 

ENSINO MÉDIO 
(A) 

ATÉ  
17 ANOS 

18 ANOS  
OU MAIS (B) 

DEFASAGEM 
IDADE-SÉRIE 

2002 10.700.113 7.710.584 4.232.734 4.477.850 51,40% 

2003 10.545.913 9.072.942 4.543.426 4.529.516 49,92% 

2004 10.451.589 9.169.357 4.725.129 4.444.228 48,46% 

2005 10.315.318 9.031.302 4.769.461 4.261.841 47,18% 

2006 10.132.649 8.906.820 4.813.271 4.093.549 45,95% 

2007 9.945.207 8.264.816 4.621.288 3.643.528 44,08% 

2008 9.832.952 8.272.159 5.315.489 2.956.670 35,74% 

 

Fonte: FIGUEIREDO, 2010, p. 23, com base no Censo Escolar 2002/2008, Inep/MEC. 

 

Nos aspectos relativos à qualidade, a primeira consequência do esforço de 

universalização do ensino fundamental foi a queda do desempenho educacional, 

resultado da inclusão de crianças e jovens em situação de maior vulnerabilidade 

social. Entre os mais pobres, situados na faixa dos 20% de menor renda, de cada 

quatro crianças, uma estava fora da escola (SOUZA, 2005). Esse fenômeno não é 

uma exclusividade da experiência brasileira. Outras nações do mundo também 

registraram a mesma queda de desempenho nos seus processos de universalização 

de ofertas de matrículas. O exemplo mais ilustrativo é o dos Estados Unidos que, na 

década de 1960, realizaram esse esforço de massificação e sofreram uma redução 

no desempenho tão significativa que resultou no famoso relatório A nação em risco, 

divulgado no início dos anos 1980 (CASTRO, M. H. G. 2007). 
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Os dados do Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Básico (Saeb) e da 

Prova Brasil, implantados a partir de 1995 pelo Ministério da Educação, confirmam 

essa constatação (figura 4). Após o declínio dos anos iniciais, observa-se uma 

moderada recuperação na quarta série do ensino fundamental, que faz o 

desempenho retornar aos patamares iniciais. Na oitava série do ensino fundamental 

e na terceira do ensino médio há oscilações, mas os patamares permanecem os 

mesmos do início da série histórica (figuras 5 e 6). 

 

Figura 4: Brasil – Média nacional das notas do Saeb/Prova Brasil, da 

primeira à quarta série do ensino fundamental 

 
 

Fonte: Elaboração própria, com dados do Saeb, Inep, Ministério da Educação, anos 1995-2009. 
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Figura 5: Brasil – Média nacional das notas do Saeb/Prova Brasil, da 

quinta à oitava série do ensino fundamental 

 
 

Fonte: Elaboração própria, com dados do Saeb e Prova Brasil, Inep, Ministério da Educação, anos 1995-2009. 

 

Figura 6: Brasil – Média nacional das notas do Saeb, do primeiro ao 

terceiro ano do ensino médio 

 
 

Fonte: Elaboração própria, com dados do Saeb, Inep, Ministério da Educação, anos 1995-2009. 

 



 

 

64 

 

Os resultados do Saeb de 2005, o ultimo que teve seus dados analisados 

qualitativamente pelo Inep, revelam que cerca de 52% das crianças da quarta série 

estavam situadas nos níveis crítico e muito crítico, e não conseguiam ler as horas de 

um relógio digital, nem realizar operações de multiplicação ou divisão. Entre os 

alunos da oitava série, a soma dos que estavam nos níveis crítico e muito crítico 

atingia 60%, chegando a quase 70% no nível médio (INEP, 2006).  

O principal sistema de avaliação internacional, o Programa Internacional de 

Avaliação de Alunos (Pisa), realizado pela Organização para a Cooperação e o 

Desenvolvimento Econômico (OCDE) para aferir as competências em Leitura, 

Matemática e Ciências de jovens de 15 anos de idade, em diversos países, traz, 

para os anos em que foi realizado (2000, 2003, 2006, 2009), os números 

apresentados na tabela 12: 

 

Tabela 12: Países da OCDE e parceiros – Pisa: média geral e por área de 

conhecimento (2000-2009*) 

2000 2003 
RANKING PAÍSES MÉDIA LEITURA MATEM. CIÊNCIAS 

 
RANKING PAÍSES MÉDIA 

1 Japão 544 525 557 550 
 

1 Finlândia 545 

2 Holanda 539 525 564 529 
 

2 Coreia 538 

3 Canadá 532 534 533 529 
 

3 Hong Kong 533 

4 Coreia 532 497 547 552 
 

4 Liechtenstein 529 

5 Nova Zelândia 531 529 537 528 
 

5 Japão 527 

6 Austrália 530 528 533 528 
 

6 Canadá 526 

7 Reino Unido 528 523 529 532 
 

7 Holanda 525 

8 Hong Kong 527 480 560 541 
 

8 Austrália 525 

9 Finlândia 526 505 536 538 
 

9 Nova Zelândia 522 

10 Áustria 514 507 515 519 
 

10 Macau 517 

11 Estados Unidos 513 546 493 499 
 

11 Bélgica 515 

12 Suíça 512 494 529 512 
 

12 Suíça 513 

13 Irlanda 508 507 503 513 
 

13 Reino Unido 511 

14 Bélgica 507 507 520 496 
 

14 Suécia 510 

15 Suécia 507 516 510 496 
 

15 República Tcheca 509 

16 Noruega 502 505 499 500 
 

16 Irlanda 508 

17 República Tcheca 500 492 498 511 
 

17 França 506 

18 França 497 474 517 500 
 

18 Islândia 501 

19 Dinamarca 496 493 514 481 
 

19 Alemanha 499 

20 Liechtenstein 491 483 514 476 
 

20 Tchecoslováquia 498 

21 Espanha 491 504 476 491 
 

21 Áustria 496 

22 Islândia 488 452 514 496 
 

22 Polônia 495 

23 Alemanha 487 484 490 487 
 

23 Dinamarca 494 

24 Itália 486 522 457 478 
 

24 Noruega 493 



 

 

65 

 

25 Grécia 480 532 447 461 
 

25 Hungria 492 

26 Polônia 477 479 470 483 
 

26 Estados Unidos 490 

27 Rússia 467 462 478 460 
 

27 Lituânia 489 

28 Portugal 461 470 454 459 
 

28 Letônia 487 

29 Letônia 460 458 463 460 
 

29 Luxemburgo 485 

30 Hungria 452 371 488 496 
 

30 Espanha 484 

31 Israel 452 487 433 434 
 

31 Eslováquia 482 

32 Luxemburgo 443 441 446 443 
 

32 Itália 476 

33 Bulgária 436 430 430 448 
 

33 Portugal 470 

34 Tailândia 433 431 432 436 
 

34 Federação Russa 467 

35 Romênia 432 428 426 441 
 

35 Grécia 466 

36 Indonésia 429 527 367 393 
 

36 Uruguai 432 

37 México 410 422 387 422 
 

37 Turquia 431 

38 Chile 403 410 384 415 
 

38 Sérvia 428 

39 Argentina 401 418 388 396 
 

39 Tailândia 422 

40 Macedônia 385 373 381 401 
 

40 México 397 

41 Albânia 369 349 381 376 
 

41 Tunísia 395 

42 Brasil 368 396 334 375 
 

42 Brasil 383 

43 Peru 317 327 292 333 
 

43 Indonésia 379 

 

2006 2009 
RANKING PAÍSES MÉDIA 

 
RANKING PAÍSES MÉDIA LEITURA MATEM. CIÊNCIAS 

1 Finlândia 553 
 

1 Xangai (China) 576 556 600 573 

2 Hong Kong 542 
 

2 Hong Kong (China) 546 533 555 549 

3 Coreia 542 
 

3 Finlândia 544 536 541 554 

4 Canadá 530 
 

4 Singapura 543 526 562 542 

5 Taiwan 526 
 

5 Coreia 541 539 546 538 

6 Nova Zelândia 524 
 

6 Japão 529 520 529 539 

7 Holanda 521 
 

7 Canadá 527 524 527 529 

8 Austrália 520 
 

8 Nova Zelândia 524 521 519 532 

9 Liechtenstein 519 
 

9 Taiwan 519 495 543 520 

10 Japão 517 
 

10 Austrália 519 515 514 527 

11 Estônia 516 
 

11 Holanda 519 508 526 522 

12 Suíça 513 
 

12 Lichtenstein 518 499 536 520 

13 Bélgica 511 
 

13 Suíça 517 501 534 517 

14 Macau 509 
 

14 Estônia 514 501 512 528 

15 Irlanda 509 
 

15 Alemanha 510 497 513 520 

16 Alemanha 505 
 

16 Bélgica 509 506 515 507 

17 Suécia 504 
 

17 Macau (China) 508 487 525 511 

18 Áustria 502 
 

18 Polônia 501 500 495 508 

19 República Tcheca 502 
 

19 Islândia 501 500 507 496 

20 Reino Unido 502 
 

20 Reino Unido 500 494 492 514 

21 Dinamarca 501 
 

21 Noruega 499 503 493 500 

22 Polônia 500 
 

22 Eslovênia 499 483 501 512 

23 Eslovênia 499 
 

23 Irlanda 497 496 487 508 
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24 Islândia 494 
 

24 França 497 496 497 498 

25 França 493 
 

25 Dinamarca 497 495 503 493 

26 Hungria 492 
 

26 Estados Unidos 496 500 487 502 

27 Noruega 487 
 

27 Hungria 496 494 490 503 

28 Luxemburgo 485 
 

28 Suécia 495 497 494 495 

29 Letônia 485 
 

29 República Tcheca 490 478 493 500 

30 Eslováquia 482 
 

30 Portugal 490 489 487 493 

31 Estados Unidos 482 
 

31 República Eslovaca 488 477 497 490 

32 Lituânia 481 
 

32 Letônia 487 484 482 494 

33 Croácia 479 
 

33 Áustria 487 470 496 494 

34 Espanha 476 
 

34 Luxemburgo 482 472 489 484 

35 Portugal 471 
 

35 Lituânia 479 468 477 491 

36 Itália 469 
 

36 Itália 476 486 483 459 

37 Rússia 465 
 

37 Espanha 474 481 483 458 

38 Grécia 464 
 

38 Croácia 474 476 460 486 

39 Israel 445 
 

39 Grécia 473 483 466 470 

40 Turquia 432 
 

40 Federação Russa 468 459 468 478 

41 Chile 431 
 

41 Dubai (EAU) 459 459 453 466 

42 Sérvia 424 
 

42 Israel 459 474 447 455 

43 Uruguai 422 
 

43 Turquia 454 464 445 454 

44 Tailândia 418 
 

44 Sérvia 442 442 442 443 

45 Bulgária 416 
 

45 Chile 439 449 421 447 

46 Romênia 410 
 

46 Bulgária 432 429 428 439 

47 México 409 
 

47 Uruguai 427 426 427 427 

48 Azerbaijão 404 
 

48 Romênia 425 424 427 423 

49 Jordânia 402 
 

49 Tailândia 422 421 419 425 

50 Montenegro 401 
 

50 México 420 425 419 416 

51 Indonésia 392 
 

51 Trinidad e Tobago 413 416 414 410 

52 Brasil 384 
 

52 Montenegro 404 408 403 401 

53 Argentina 382 
 

53 Jordânia 402 405 387 415 

54 Colômbia 381 
 

54 Brasil 401 412 386 405 

55 Tunísia 377 
 

55 Colômbia 399 413 381 402 

56 Catar 326 
 

56 Cazaquistão 398 390 405 400 

57 Quirziquistão 306 
 

57 Argentina 396 398 388 401 

    
58 Tunísia 392 404 371 401 

    
59 Azerbaijão 389 362 431 373 

    
60 Indonésia 385 402 371 383 

    
61 Albânia 384 385 377 391 

    
62 Catar 373 372 368 379 

    
63 Panamá 369 371 360 376 

    
64 Peru 368 370 365 369 

    
65 Cazaquistão 325 314 331 330 

 

Fonte: <www.oecd.org> 

Nota:  As médias detalhadas por disciplina estão explícitas apenas para os anos de 2000 e 2009 porque são o 

primeiro e último da série. Para 2003 e 2006 número detalhados estão no ANEXO F. 
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Um diagnóstico praticamente consensual formulado com base nas notas do 

Pisa é que o Brasil melhorou significativamente (tabela 13), mas seu desempenho 

educacional ainda está longe do aceitável. Colocá-lo, por exemplo, frente à trajetória 

do Chile (figuras 7 e 8), país situado no mesmo contexto regional, dá uma noção do 

esforço que será necessário para encurtar essa distância. 

 

Tabela 13: Brasil – Evolução dos resultados por área de conhecimento 

(Pisa) 

ANOS MÉDIA LEITURA MATEMÁTICA CIÊNCIAS 

2000 368 396 334 375 

2003 383 403 356 390 

2006 384 393 370 390 

2009 401 412 386 405 
 

Fonte: INEP, 2009, p. 06, com base em OCDE. 

 

Na figura 7, a linha azul é definida pelos pontos em que se encontram as 

médias dos países que participaram do Pisa 2009. A proficiência média dos 

estudantes do Brasil está 38 pontos abaixo da proficiência média dos estudantes do 

Chile. 

 

Figura 7: Pisa – Distribuição dos países segundo o desempenho médio 

nas avaliações de Português, Matemática e Ciências (2009) 

300

320

340

360

380

400

420

440

460

480

500

520

540

560

580

600

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

P
ro

fi
c

iê
n

c
ia

 

Distribuição dos países (%)

Distribuição dos países segundo o desempenho médio nas avaliações de 

português, matemática e ciências: PISA, 2009

Fonte: Dados extraídos do Programa Internacional de Avaliação de Alunos (PISA/OCDE) de 2009. Os dados estão disponíveis no site http://www.inep.gov.br/internacional/novo/ 
PISA/resultados.htm

Brasil

Chile

38

 

Fonte: Pisa 2009. 



 

 

68 

 

Na figura 8, estão representadas as trajetórias do progresso das 

escolaridades médias do Brasil (linha vermelha) e do Chile (linha azul). Elas 

mostram que a geração que nasceu no Chile em 1952 tem a mesma escolaridade 

média da geração que nasceu no Brasil em1980. 

 

Figura 8: Brasil e Chile – Evolução da escolaridade por coorte de 

nascimento 
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Fonte: BARROSb, 2011. 

 

Outras duas observações atenuam o otimismo sobre o desempenho do Brasil: 

a) apesar de o país ter alcançado o terceiro maior crescimento na média geral do 

Pisa entre 2000 e 2009 (tabela 14), seu patamar inicial era muito baixo; b) persiste 

uma grande desigualdade de performance entre escolas públicas e privadas (tabela 

15). 
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Tabela 14: Países da OCDE e parceiros – Diferença da média geral no 

Pisa entre 2000 e 2009 

PAÍS DIFERENÇA ORDEM  PAÍS DIFERENÇA ORDEM 

LUXEMBURGO 38 1  RÚSSIA 2 20 

CHILE 37 2  OCDE 0 21 

BRASIL 33 3  COREIA 0 22 

PORTUGAL 29 4  NORUEGA -1 23 

LIECHTENSTEIN 28 5  ESPANHA -2 24 

POLÔNIA 24 6  ESTADOS UNIDOS -3 25 

ALEMANHA 23 7  ISLÂNDIA -5 26 

ISRAEL 19 8  ARGENTINA -5 27 

ALBÂNIA 15 9  ROMÊNIA -5 28 

GRÉCIA 13 10  CANADÁ -6 29 

ITÁLIA 12 11  NOVA ZELÂNDIA -7 30 

SUÍÇA 11 12  FRANÇA -11 31 

MÉXICO 10 13  AUSTRÁLIA -11 32 

INDONÉSIA 8 14  TAILÂNDIA -11 33 

HUNGRIA 8 15  JAPÃO -14 34 

FINLÂNDIA 3 16  SUÉCIA -17 35 

HONG KONG 3 17  IRLANDA -17 36 

BÉLGICA 3 18  HOLANDA -23 37 

DINAMARCA 2 19  ÁUSTRIA -27 38 

    REINO UNIDO -28 39 
 

Fonte: INEP, 2009, p. 12, com base em OCDE. 

 

Tabela 15: Brasil – Médias alcançadas no Pisa 2009, segundo as redes 

de ensino (dependência administrativa)  

DEPENDÊNCIA 
ADMINISTRATIVA 

MÉDIA 
GERAL 

LEITURA MATEMÁTICA CIÊNCIAS 

Pública Federal 528 535 521 528 

Privada 502 516 486 505 

Pública não Federal 387 398 372 392 
 

Fonte: INEP, 2009, p. 08, com base em OCDE. 

 

Se fosse considerada apenas a média geral das escolas públicas, o país 

cairia da 54ª para a 59ª posição no ranking do Pisa 2009. Se essa comparação 

fosse feita com as escolas privadas, o Brasil subiria para a 18ª colocação. E se 

fossem computadas apenas as escolas públicas federais, cujo acesso é feito através 

de seleção, o país iria ao 7º lugar. 
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As origens dessa insuficiência de desempenho na escola pública são 

descritas com clareza por João Batista de Oliveira e Simon Schwartzman: 

É normal não cumprir o ano letivo; é normal perder de 30% a 40% 
dos alunos entre abandono e repetência; é normal aprovar alunos 
sem que eles adquiram os conhecimentos adequados para 
prosseguir nos estudos; é normal enturmar alunos em classes onde 
eles não conseguem acompanhar o conteúdo e ritmo dos trabalhos; 
é normal começar o ano letivo sem professores designados para as 
turmas; [....] é normal culpar os alunos e pais pelo fracasso dos filhos 
(2002, p. 106). 

Maria Helena Guimarães de Castro segue na mesma linha:  

O maior problema, contudo, é a falta de profissionalismo de gestão, 
que ocorre em vários estados e municípios, muitas vezes agravado 
por pressões políticas, empreguismo e ingerência direta nas escolas. 
As Secretarias de Educação são os grandes empregadores do setor 
público. A gestão dos recursos humanos e o gigantismo da máquina 
são os maiores problemas das secretarias, que não estão 
devidamente preparadas para gerir organizações tão complexas e 
orçamentos vultosos. O cotidiano das secretarias é regido pela falta 
de professores nas escolas, problemas de manutenção na rede 
física, ausência de mecanismos flexíveis para atender às 
emergências (2007, p.65). 

Cláudio Moura Castro acrescenta:  

Há excesso de pessoal improdutivo fora da sala de aula e falta de 
pessoal técnico na escola. A burocracia e os sistemas formais de 
controle e supervisão sufocam e não produzem nada de bom que 
chegue efetivamente à sala de aula. Falta um mínimo de autonomia 
para que a escola possa ser gerida pelos diretores. A burocracia 
central se ocupa de si mesma e dos amigos. A local não dispõe nem 
de autonomia, nem de recursos, nem de poder. [....] Os diretores e a 
administração se conformam com sua impotência (2007, p. 48). 

Em um ambiente assim, seria natural encontrar um clima de desmotivação e 

descompromisso entre as pessoas que fazem a organização. As pesquisas atestam 

o óbvio. Tânia Zagury, no trabalho O professor refém (2006), resultante de vasta 

pesquisa com docentes de todo o país, confirma o fenômeno: os professores se 

sentem desvalorizados, desrespeitados, despreparados, sem autoestima, sem 

serem ouvidos pelos decisores e, portanto, sem a motivação indispensável para 

enfrentar o desafio de reverter a situação da escola. Cláudio Moura Castro, em outro 

estudo sobre o tema, atesta ter encontrado uma taxa de 80% de descontentamento 

entre os professores da escola pública, ao passo que na escola privada a taxa é 

exatamente o contrário, 80% estão satisfeitos (CASTRO, C. M. 2009). 
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Apesar dos avanços quantitativos e qualitativos, resultantes da continuidade 

das políticas educacionais que possibilitaram, por exemplo, o melhoramento do 

fluxo, a ampliação do financiamento e a consolidação dos sistemas de avaliação, 

com seus efeitos virtuosos, o caminho a percorrer ainda é longo. Mesmo sem a 

pressão do controle social das famílias que têm alunos na escola pública, pois não 

são capazes de exercê-lo, é necessário e urgente implementar políticas 

educacionais mais efetivas, que acelerem a velocidade da elevação da qualidade do 

ensino público.   

É nesse contexto que surge o projeto piloto do Centro de Ensino Experimental 

Ginásio Pernambucano e o Procentro, seu programa de replicação, detalhados no 

próximo capítulo. 
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Capítulo 3 

O Centro de Ensino Experimental Ginásio Pernambucano e o Procentro 

“Convicções são inimigos da verdade mais perigosos que as mentiras.” 

Nietzsche 

3.1. A História 

Para situar a história do Ginásio Pernambucano, considerado uma escola de 

referência do Estado de Pernambuco desde o século XIX, inicialmente será 

apresentado um breve panorama da trajetória da educação no Brasil. 

 

3.1.1. Breve história da educação no Brasil 

O atraso da educação pública no Brasil tem suas origens nas raízes coloniais 

do país. Enquanto os colonizadores ingleses fundaram o Havard College, em 1636, 

16 anos após sua chegada à região de Massachusetts, nos Estados Unidos, e os 

espanhóis inauguraram a Universidade de San Marco, em 1551, em Lima, no Peru, 

o Brasil só veio a fundar seu sistema de instrução pública na segunda metade do 

século XIX, no império de D. Pedro II (SOUZA, 2005). 

No início do período republicano, ganhou força a ideia da erradicação da 

ignorância, como pressuposto de um projeto nacional. Espelhando-se na experiência 

dos países desenvolvidos, que já universalizavam seus sistemas educacionais, 

foram implantadas as primeiras escolas-modelo de 2° e 3° graus no país (SOARES, 

2005). 

Os primeiros marcos da educação pública no Brasil, no entanto, situam-se na 

década de 1920 e no início da década de 1930. Em 1926, a revisão constitucional 

reconheceu a educação como direito social e dever do Estado. Em 1931, em face da 
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realização dos ideais da revolução de 1930, foi criado o Ministério da Educação e 

Saúde. E, em 1932, foi lançado o manifesto A reconstrução educacional no Brasil – 

Ao povo e ao governo, um documento considerado um divisor de águas no campo 

das ideias educacionais, elaborado por um grupo de intelectuais, entre os quais 

Fernando Azevedo e Anísio Teixeira. Também conhecido como Manifesto dos 

pioneiros da educação nova, suas principais bandeiras foram a gratuidade, a 

laicidade, a co-educação e a obrigatoriedade da escola pública (FREITAS; BICCAS, 

2009). 

De 1930 a 1960, houve grande esforço de construção de um sistema público 

de qualidade, mas com prejuízo para da universalização da oferta. Se, em 1930, de 

cada 10 crianças, apenas duas frequentavam a escola (CASTRO, M. H. G. 2007), 

em plena década de 1960, somente quatro o faziam, e a taxa de analfabetismo 

também era de 40%. A escola pública era um privilégio da classe média e dos mais 

ricos e, sobretudo, nos centros mais desenvolvidos como São Paulo, Rio de Janeiro, 

Belo Horizonte e Porto Alegre, constituía-se em uma escola formadora de boa 

qualidade (SOUZA, 2005). 

Nesse período, algumas iniciativas lideradas pelo educador Anísio Teixeira, 

secretário da Campanha Nacional de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(Capes) e diretor do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), 

de 1952 a 1964, merecem destaque. 

A primeira foi o levantamento dos dados quantitativos e qualitativos do ensino 

médio e elementar no país para fornecer informações ao planejamento da expansão 

do sistema. A segunda foi a Campanha do Livro Didático e dos Manuais de Ensino, 

para dar o mínimo de unidade nacional ao trabalho do professor e ao processo de 

ensino na escola pública. E a terceira foi a criação do Centro Brasileiro de Pesquisas 

Educacionais (CBPE) e dos Centros Regionais de Pesquisas Educacionais 

(CRPEs), para realizar pesquisas sociológicas e antropológicas em educação e 

tentar compreender e lidar com a diversidade cultural nacional (FREITAS; BICCAS, 

2009).  

A partir dos anos 1960, com a tentativa de expandir a taxa de atendimento do 

sistema, a qualidade começou a cair. O ex-ministro da Educação do governo 

Fernando Henrique Cardoso, Paulo Renato de Souza, interpreta assim o fenômeno: 

Creio que as razões básicas para que isso tivesse ocorrido foram: a) 
a tentativa (louvável) de ampliar rapidamente a abrangência do 
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sistema, sem que fossem, contudo, colocados os recursos 
necessários para que esse processo não ampliasse a queda da 
qualidade; b) o aumento vertiginoso na demanda por educação 
devido ao acelerado processo de migração e urbanização; e c) a falta 
de prioridade para a educação pública na destinação de recursos 
orçamentários em face da política de expansão e ao aumento da 
demanda (2005, p.27). 

Para ilustrar a precária situação da escolaridade do Brasil no período, mesmo 

com o esforço de ampliação do sistema, os números são eloquentes: em 1960, o 

número médio de anos na escola de alunos com mais de 10 anos de idade era 2,4 

para os homens e 1,9 para as mulheres. Em 1980, era 3,9 e 3,5, respectivamente. 

Quanto à taxa de analfabetismo, era de 40%, em 1960, e 25%, em 1980. Na 

Argentina, o vizinho do lado, a taxa de analfabetismo para os mesmos anos era de 

9% e 5%, respectivamente (SOUZA, 2005).  

Apesar de a Constituição de 1988 ter instituído a vinculação à educação de 

25% das receitas dos estados e municípios, e 18% das receitas da União, o 

panorama, em 1995, detectado pela Pnad (IBGE), era o seguinte: 

a) 87,5% das crianças de 7 a 14 anos frequentavam a escola; 

b) 17% da população com 15 anos ou mais era analfabeta; 

c) 25% das crianças do Nordeste não frequentavam a escola; 

d) 25% das crianças pobres não frequentavam a escola; 

e) 20% das crianças negras não frequentavam a escola; 

A partir desse ano, novas iniciativas foram implementadas, agora com o 

objetivo de universalização do ensino fundamental. 

 Dois fatos merecem ser enfatizados: a aprovação de um novo marco legal, a 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), para criar as condições institucionais 

da reforma do sistema, e a implantação de um novo modelo de financiamento, o 

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Fundamental e Valorização do 

Magistério (Fundef), com regras a serem seguidas pela União, estados e municípios, 

ambos em 1996 (CASTRO, M. H. G. 2007). 

Posteriormente, em janeiro de 2007, foi criado o Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 

Educação (Fundeb) em substituição ao Fundef. Apesar de a lógica permanecer a 

mesma, foram incluídos os outros níveis da educação básica: a educação infantil e o 

ensino médio. 
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Em que pese os avanços realizados, sobretudo a partir de meados dos anos 

1990 para os dias de hoje, as evidências demonstram que o desafio da qualidade 

não foi vencido. 

 

3.1.2. A trajetória do Ginásio Pernambucano 

A história do Ginásio Pernambucano, uma das escolas secundárias mais 

antigas do Brasil, acompanha todas as etapas e inflexões da história da educação 

pública no país. 

O Ginásio originou-se do Liceu Provincial, fundado nas dependências do 

Convento do Carmo, em setembro de 1825. Inicialmente visto apenas como estágio 

para o ingresso na Faculdade de Direito, seu prestígio cresceu ao longo dos anos, a 

ponto de seus concluintes receberem uma “Carta de Aptidão” do presidente da 

Província, o que lhes dava a prioridade de acesso aos empregos públicos 

(BARROSO FILHO, 2008). 

A pobreza material em que o Liceu foi implantado contrastava com a 

importância intelectual que viria a ter na vida da província. No início, eram apenas 

cinco salas pequenas e um corredor, tudo isso confinado com o hospital do 

convento. As aulas de Filosofia e Desenho eram realizadas em um mesmo espaço, 

separado por um biombo de madeira. O porteiro acumulava as funções de 

secretário, bedel e servente. O ambiente era de estoicismo (MONTENEGRO, 1979). 

O corpo docente, em compensação, era constituído pela elite do magistério e 

do jornalismo político e literário da época. Com exceção do professor de Desenho e 

do de Inglês e Francês, todos os demais eram padres. A sólida formação humanista 

dos membros do clero fazia com que estivessem presentes em praticamente todas 

as iniciativas liberais daquele período histórico. Dos movimentos políticos ao 

lançamento de novas publicações (MONTENEGRO, 1979). 

Em 14 de maio de 1855, um decreto do presidente da Província transformou o 

Liceu em Ginásio e instituiu o regime de internato. A inauguração das novas 

instalações aconteceu no dia 7 de setembro, na Rua do Hospício, no edifício onde 

depois viria a funcionar a 7ª Região Militar. Passado o entusiasmo inicial com a 

mudança de endereço, retornaram as queixas em relação à falta de espaço e a 

inadaptação do novo prédio:  

Não podia recolher mais de 34 alunos internos, e com quatro salas 
apenas não era possível cumprir o horário de aula marcado pelo 
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Regimento – de oito a uma da tarde. Não havia por outro lado sala 
para o bedel, nem um aposento disponível em que pudesse morar o 
porteiro (MONTENEGRO, 1979, p. 114). 

No mesmo ano de 1855, no dia 15 de agosto, foi lançada, na Rua da Aurora, 

a pedra fundamental de um novo edifício para o Ginásio. A autoria do projeto era do 

engenheiro José Mamede Alves Ferreira, formado pela escola de Engenharia de 

Paris, também autor de outros projetos importantes da cidade, como o Hospital 

Pedro II, a Casa de Detenção e o Cemitério de Santo Amaro.  Em 1866, com o 

agravamento das condições de funcionamento da casa da Rua do Hospício, e com a 

ameaça de despejo pelo seu proprietário, o Ginásio foi finalmente abrigado no 

edifício da Rua da Aurora, com a obra ainda inacabada (MONTENEGRO, 1979).  

Seu modelo pedagógico original, inspirado no Colégio Pedro II, do Rio de 

Janeiro, que, por sua vez, era baseado no sistema educacional francês, tinha 12 

disciplinas: Latim, Grego, Francês, Inglês, Alemão, Desenho, História e Geografia, 

Matemática, Filosofia Racional e Moral, Ciências Naturais, Língua e Literatura 

Nacional, Eloquência e Poética. 

No final do século XIX, em 1895, seu conceito estava tão consolidado, que foi 

equiparado ao Pedro II na categoria de colégio padrão, exemplo a ser seguido 

(BARROSO FILHO, 2008). 

A década de 1920 foi marcada por iniciativas de reformas educacionais em 

vários estados brasileiros. Em 1920, São Paulo fez sua reforma, liderada por 

Sampaio Dória. Em 1925, foi a Bahia, a partir dos preceitos de Anísio Teixeira. Em 

1927, Minas realizou a sua, com a orientação de Francisco Campos e Mário 

Casassanta. Em 1927, o Distrito Federal seguiu a tendência, com a reforma de 

Fernando Azevedo, a mais radical delas (FREITAS; BICCAS, 2009). Em 

Pernambuco, foram duas: a de 1923, de Ulisses Pernambucano, e a de 1928, de 

Antônio Carneiro Leão. A primeira de caráter mais amplo, voltada para a cidadania, 

e a segunda focada mais em aspectos técnico-pedagógicos. Mas ambas com 

ênfases modernizantes (SELLARO, 2010). 

Em Pernambuco, no entanto, a atmosfera modernista, nascida com o 

movimento de 1922, encontrou resistências. A identidade do Recife era marcada por 

uma síntese, aparentemente contraditória, de tradição com inovação. Sua 

intelectualidade tinha referências próprias, como Oliveira Lima, Joaquim Nabuco e 

Gilberto Freyre, e pretensões de autonomia em relação aos centros culturais 
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hegemônicos do país, mas a economia continuava a ter como base produtiva a 

agroindústria do açúcar, com suas relações sociais oligárquicas e atrasadas 

(BARROSO FILHO, 2008).   

 No plano educacional, também houve resistências às ideias modernizadoras. 

O Ginásio Pernambucano era o secular guardião da tradição pernambucana. Pelas 

suas bancas passou grande parte da elite econômica, política e intelectual do 

Estado, até os anos 1960. Seus concursos de admissão eram acontecimentos na 

cidade, e suas atividades acadêmicas noticiadas com frequência nos jornais diários. 

O colégio era considerado um celeiro de lideranças e um verdadeiro padrão da 

escola pública de qualidade daquele período histórico (BARROSO FILHO, 2008). 

Com os anos 1960, vieram as políticas de expansão da oferta de vagas e o 

enfrentamento aos privilégios do corpo docente dos catedráticos do Ginásio, cuja 

instância maior era a Congregação dos Professores, uma entidade que funcionava, 

praticamente, de maneira autônoma à Secretaria de Educação do Estado. Nos 

governos militares, intensificou-se a implantação de uma visão tecnicista da 

educação, e os corpos docentes, inclusive o do Ginásio, tiveram que passar a se 

reportar a equipes de orientadores, supervisores e coordenadores pedagógicos, com 

conflitos inevitáveis, provocados pela perda de poder e status dos velhos 

professores catedráticos. 

 A democratização do acesso, com o fim da matrícula seletiva, ou a “invasão 

das multidões”, como denomina Barroso Filho (2008, p.221), sem o correspondente 

investimento na qualidade do ensino, marcaram essa fase de transição na educação 

do Brasil, com a inevitável decadência qualitativa da escola pública no país. O 

Ginásio Pernambucano viveu essa experiência em toda sua plenitude, e também 

mergulhou na decadência, passando a não se diferenciar, em praticamente nada, do 

resto da rede. Até o imponente edifício degradou-se fisicamente. 

A nova etapa da história do Ginásio Pernambucano teve início no ano 2000, 

com a universalização da oferta já consumada. Uma proposta de restauração física 

do edifício histórico, custeada pela iniciativa privada, foi levada ao Governo do 

Estado por um ex-aluno do Ginásio, de sua época de escola-padrão. Aceita a 

parceria, o engenheiro Marcos Magalhães, naquela circunstância presidente da 

Philips para a América Latina, reuniu outros representantes do setor privado e iniciou 

a tarefa da restauração física do edifício.  
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Cumprido o objetivo inicialmente estabelecido, os parceiros privados do 

projeto decidiram ir adiante. Magalhães descreve assim essa ocasião: 

Levamos dois anos e meio para recuperar o prédio; investimos quase 
três milhões de reais. Naquele momento, o corpo estava cuidado. 
Agora vamos cuidar da alma, vamos trazer de volta a qualidade do 
ensino que essa escola teve, como ponto de partida para mostrar 
aquela história do fazer para influir (2008, p.15). 

O projeto de recuperação da qualidade do ensino tinha por objetivo criar um 

novo paradigma na educação pública do país: uma nova escola pública de ensino 

médio em tempo integral capaz de conciliar a universalização com a qualidade, 

baseada em uma pedagogia eficaz e em uma gestão comprometida com resultados.  

 

3.2. O arcabouço institucional e a criação do Procentro 

O arcabouço institucional que fundamentou o projeto do CEEGP e, 

posteriormente, criou o Procentro, teve, na sua origem, o diagnóstico que a 

administração pública não dispõe da competência necessária para enfrentar o 

desafio da qualidade da escola. Magalhães, no texto que relata a experiência, é 

explícito: “O Procentro é fruto de uma constatação: a de que o Poder Público, por si 

só, não possui condições de implementar uma escola pública de qualidade para o 

ensino médio” (2008, p. 27). 

Assim, foi criado o arcabouço institucional que possibilitou, inicialmente, o 

projeto do CEEGP, e, de maneira definitiva, o Procentro. A coluna vertebral desse 

arcabouço foi a parceria entre o poder público, no caso o Governo de Pernambuco, 

e a iniciativa privada, representada pelo Instituto de Co-Responsabilidade pela 

Educação (ICE). 

O ICE é uma entidade sem fins lucrativos, cujo objetivo primordial é promover 

a qualidade da educação pública de nível médio no Brasil. Foi criado em 2000 e 

reuniu um conjunto de empresas que assumiram como primeiro objetivo o projeto de 

reerguer o tradicional Ginásio Pernambucano (ICEa, s.d.). 

Com o aprofundamento da parceria e a inauguração do CEEGP, em 2004, um 

novo passo foi dado nessa arquitetura institucional: um Termo de Cooperação 

Técnica foi assinado entre o Governo do Estado e o ICE, estabelecendo um 

programa de qualidade em escolas de ensino médio do Estado. Nascia, assim, o 

Procentro.   

O conteúdo desse termo de cooperação previa, em síntese:  
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1. A busca de resultados com a implementação de uma Rede Regional de 

Escolas de Ensino Médio de Referência em conteúdo, método e gestão. 

2. A mobilização de empresas e empreendedores sociais para, juntamente 

com o governo, fortalecer e dar sustentabilidade ao empreendimento. 

3. A adoção de critérios próprios para a seleção de gestores das escolas. 

4. A adoção de critérios de seleção e remoção de professores da rede. 

5. A avaliação de gestores, professores e alunos da rede. 

6. A adoção de sistemas de incentivo para professores em função do seu 

próprio resultado e do resultado dos alunos. 

7. A criação de Centros (escolas) na forma de Organização Social (OS), com 

a participação das prefeituras e outras entidades locais. 

8. A criação de um Conselho Gestor responsável pelo gerenciamento de cada 

escola, com sua respectiva composição, responsabilidades e grau de autonomia. 

9. A criação do Procentro como órgão executor do programa na Secretaria 

Estadual de Educação (MAGALHÃES, 2008). 

Os conselhos gestores eram compostos por um número de nove a 15 

membros. Sua presidência era ocupada, em períodos alternados, pela Secretaria 

Estadual de Educação e pelo ICE. Também integravam o Conselho Gestor os outros 

parceiros e entidades locais, como prefeituras e organizações da sociedade civil 

(ICEa, s.d.). 

Outra iniciativa importante para a boa gestão da escola era a criação formal 

da Associação de Pais, que também recebia atribuições e objetivos a cumprir. O 

acompanhamento das famílias é, comprovadamente, um fator determinante no 

sucesso da vida educacional dos filhos (ICEa, s.d.). 

Para o pleno funcionamento desse novo arcabouço institucional, foi 

necessário introduzir na legislação estadual outros instrumentos legais e normativos: 

1. Decreto N° 26.307, de 15 de janeiro de 2004, que criou o Programa de 

Desenvolvimento dos Centros de Ensino Experimental (PERNAMBUCOa, 2004). 

2. Lei N° 12.588, de 21 de maio de 2004, que criou a Unidade Técnica de 

Coordenação do Programa de Desenvolvimento de Centros de Ensino Experimental 

(PERNAMBUCOb, 2004). 

3. Decreto N° 27.074, de 31 de agosto de 2004, que aprovou o Regulamento 

da Unidade Técnica de Coordenação do Programa de Desenvolvimento dos Centros 

de Ensino Experimental (PERNAMBUCOc, 2004). 
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4. Portaria Seduc Nº 4593, de 03 de setembro de 2004, que estabeleceu as 

características e especificidades dos Centros de Ensino Experimental 

(PERNAMBUCOd, 2004). 

5. Lei Nº 12.965, de 26 de dezembro de 2005, que dispôs sobre a 

implantação e funcionamento dos Centros de Ensino Experimental 

(PERNAMBUCOa, 2005). 

6. Decreto Nº 28.975, de 06 de março de 2006, que regulamentou a Lei N° 

12.965 (PERNAMBUCOa, 2006). 

A implantação do programa nas outras escolas da rede estadual, além do 

CEEGP, também foi formalizada por atos normativos. A segunda escola a ser 

adotada pelo Procentro foi o Centro de Ensino Experimental Escola Técnica do 

Agreste, em Bezerros, através do Decreto Nº 28.069, de 29 de junho de 2005 

(PERNAMBUCOb, 2005). 

Em 2006, mais 11 escolas da rede estadual de Pernambuco receberam o 

programa. Foram elas: 

1. Centro de Ensino Experimental dos Palmares, Decreto Nº 28.436, de 04 de 

outubro de 2005 (PERNAMBUCOc, 2005). 

2. Centro de Ensino Experimental de Panelas, Decreto N° 28.437, de 04 de 

outubro de 2005 (PERNAMBUCOd, 2005). 

3. Centro de Ensino Experimental de Timbaúba, Decreto N° 28.438, de 04 de 

outubro de 2005 (PERNAMBUCOe, 2005). 

4. Centro de Ensino Experimental de Arcoverde, Decreto N° 28.439, de 04 de 

outubro de 2005 (PERNAMBUCOf, 2005). 

5. Centro de Ensino Experimental Professor Adauto Carvalho, em Serra 

Talhada, Decreto Nº 28.440, de 04 de outubro de 2005 (PERNAMBUCOg, 2005). 

6. Centro de Ensino Experimental Maria Vieira Muliterno, em Abreu e Lima, 

Decreto Nº 28.472, de 11 de outubro de 2005 (PERNAMBUCOh, 2005). 

7. Centro de Ensino Experimental de Garanhuns, Decreto N° 28.473, de 11 de 

outubro de 2005 (PERNAMBUCOi, 2005). 

8. Centro de Ensino Experimental Clementino Coelho, em Petrolina, Decreto 

Nº 28.474, de 11 de outubro de 2005 (PERNAMBUCOj, 2005). 

9. Centro de Ensino Experimental de Boa Viagem, no Recife, Decreto Nº 

28.830, de 18 de janeiro de 2006 (PERNAMBUCOb, 2006). 
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10. Centro de Ensino Experimental de Ipojuca, Decreto N° 28.831, de 18 de 

janeiro de 2006 (PERNAMBUCOc, 2006). 

11. Centro de Ensino Experimental Cabo de Santo Agostinho, Decreto N° 

28.832, de 18 de janeiro de 2006 (PERNAMBUCOd, 2006). 

Os critérios para a escolha das cidades que receberam o programa foram 

dois: a) região com aproximadamente 200 mil habitantes, na cidade e no entorno; b) 

coparticipação da prefeitura para apoio na infraestrutura e no transporte dos alunos, 

incluindo os da zona rural (DIAS; GUEDES, 2010). 

Dessa forma, em sintonia com as necessidades de modernização do Estado 

brasileiro, foi criado um inovador arranjo institucional para enfrentar o problema da 

qualidade na escola pública do país. De acordo com Magalhães: 

Trata-se de um novo modelo de gestão pública não governamental. 
Uma nova forma de institucionalidade foi estabelecida, por meio da 
qual o setor privado, representado pelo ICE, participa de forma 
solidária e corresponsável do conteúdo, método e gestão dos 
Centros (2008, p. 29). 

Segundo Dias e Guedes, foi esse arranjo institucional que rompeu o 

imobilismo característico das redes públicas e possibilitou o monitoramento e a 

imediata adoção das providências solicitadas pelas escolas:  

A equipe do ICE e os gestores das escolas participantes do modelo 
passaram a ter acesso direto à gestão do Procentro na Secretaria 
Estadual de Educação. Na prática, o ICE e o Procentro integravam 
uma só equipe, resolvendo problemas e demandas dessas escolas 
rapidamente, sem passar pelos diversos setores burocráticos da 
Secretaria (2010, p. 22). 

A implementação desse novo marco legal, no entanto, não foi pacífica. Houve 

forte oposição na Assembleia Legislativa e nos setores sindicais. Com o discurso de 

que a iniciativa representava a privatização da educação pública, a resistência 

chegou a ponto de promover o boicote das provas de conhecimento para os 

professores. Foi o apoio da sociedade e das prefeituras das cidades contempladas 

pelo programa que possibilitou a superação desses obstáculos (DIAS; GUEDES, 

2010).    

 

3.3. O modelo de gestão  

A filosofia que inspirou o modelo de gestão do CEEGP e do Procentro foi 

baseada na Tecnologia Empresarial Odebrecht (TEO). De sua adaptação, surgiu a 

Tecnologia Empresarial Socioeducacional (Tese). O princípio de gestão adotado foi 
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o do Ciclo PDCA (plan, do, check, act), que tem como orientação o aprimoramento 

dos processos organizacionais a partir de quatro passos consecutivos e contínuos: 

planejamento, execução, avaliação e ação corretiva (MAGALHÃES, 2008). 

A Tecnologia Empresarial Odebrecht é constituída por um conjunto de 

princípios formulados pelo ex-presidente da Organização Odebrecht, engenheiro 

Norberto Odebrecht, para orientar a ação dos empregados da empresa, sobretudo 

os ocupantes dos escalões superiores. Segundo o autor, esse conjunto de 

“princípios fundamentais” e “conceitos essenciais” tem como propósito evitar os 

“modismos” que “perturbam” o entendimento sobre o que deve ser a ação 

empresarial. O lema “sobreviver, crescer e perpetuar” deveria ser perseguido através 

de planejamento, descentralização com delegação e a busca permanente de 

parcerias (ODEBRECHT, 2006). 

Nos documentos produzidos para orientar a experiência do CEEGP e do 

Procentro, inclusive para capacitar seus gestores, a Tese é definida mais como 

consciência e postura do que como método de gestão. Defende a implantação do 

modelo CEEGP em cada nova escola, adequando-o à realidade local, e vê o 

processo educacional associado mais à prática diária do que a teorias. Adota como 

princípio fundamental a educação de qualidade como o negócio da escola. Esta 

deve estar comprometida com resultados e com a satisfação de todos que com ela 

interagem: seus membros internos, seus parceiros externos e a comunidade 

usuária. Defende, ainda, como seus conceitos fundamentais, os valores da 

disciplina, do respeito e da confiança (ICEb, s.d.). 

Na operacionalização da gestão, a Tese tinha como referência o Ciclo PDCA. 

Na implementação prática do PDCA no CEEGP e no Procentro, havia três níveis de 

planejamento: o político estratégico, o estratégico operacional e o operacional 

educacional. 

Após 2004, o primeiro nível de decisão, antes constituído pelos empresários 

parceiros e pelo secretário de Educação, ficou a cargo do Procentro. Nele, era 

definido o Plano de Ação Político-Estratégico, com suas diretrizes e prioridades, 

definição de objetivos, recursos financeiros, nível de autonomia das escolas, metas 

e indicadores de resultados (MAGALHÃES, 2008). 

O segundo nível elaborava o Plano de Ação da Escola, feito anualmente em 

um processo de imersão de uma semana. No ano da implantação do programa em 

uma nova escola também era definido, nesse momento, o Regimento da Escola e 
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seu Projeto Pedagógico. Nos anos seguintes, esses dois últimos itens passavam por 

ajustamentos. Fazia parte dessa etapa a formulação dos Programas de Ação 

individuais de todos os membros da equipe: professores, funcionários 

administrativos e até serviços gerais. No final do processo, o Plano era submetido à 

aprovação do Conselho Gestor (MAGALHÃES, 2008).  

O terceiro nível ficava a cargo dos coordenadores dos centros de resultado: 

pedagógico, gerencial-administrativo e comunicação-mobilização. Os programas aí 

elaborados eram pactuados com o diretor da escola, que os consolidava no Plano 

de Ação.  

Cabia à Coordenação Pedagógica integrar as ações pedagógicas, 

supervisioná-las e acompanhar o calendário acadêmico e os resultados das 

avaliações. A Coordenação de Mobilização Social/Comunicação encarregava-se dos 

eventos e da aproximação com a comunidade, sobretudo com as famílias. E a 

Coordenação Administrativo-Financeira ficava responsável pela execução do 

orçamento planejado. 

Em síntese, o diretor da escola recebia os recursos, a autoridade para 

gerenciar o pessoal e um programa de ensino a ser cumprido, com base no qual os 

professores elaboravam a proposta pedagógica. Havia avaliação interna e externa, e 

metas para todos. E um sistema de incentivos para os que cumprissem suas metas, 

com as respectivas consequências, inclusive o afastamento do programa, para os 

que não o fizessem. Além da supervisão permanente, no final de cada ano, todo o 

processo era reavaliado para efeito de possíveis correções de rumo. Nas palavras 

de Magalhães: “Na maioria dos aspectos, o funcionamento de um Centro muito se 

assemelha ao de uma escola particular bem organizada e que oferece ensino de 

boa qualidade” (2008, p. 40).  

Um instrumento adicional de gestão era a disseminação, entre as escolas, 

das boas práticas desenvolvidas dentro do próprio programa. Se alguma escola 

realizava uma experiência exitosa, seja no âmbito pedagógico, na realização de 

novas parcerias, ou em qualquer outra área, essa experiência era sistematicamente 

disseminada para as outras escolas. Esse intercâmbio contínuo favorecia a 

permanente elevação do padrão de funcionamento de todo o programa (DIAS; 

GUEDES, 2010).      

O modelo de gestão do Procentro diferenciava-se da administração pública 

porque nesta o diretor da escola tem como prioridade os aspectos formais, impostos 
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pelas burocracias das Secretarias de Educação. Também não adotava a ideia de 

uma autonomia plena da escola, em que não há supervisão, nem cobranças de 

resultados, o que resulta no abandono. Muito menos era um modelo de puro 

mercado, em que cada escola luta pela própria sobrevivência com os meios que lhe 

convierem. A principal característica do modelo era uma parceria entre o público e o 

privado, com a definição do limite de autonomia das escolas, o estabelecimento de 

objetivos, a supervisão, a avaliação e a premiação pelos resultados (MAGALHÃES, 

2008).  

 

3.3.1. Os sistemas de avaliação 

Etapa vital no modelo de gestão do Procentro, a avaliação de desempenho 

era feita através de dois sistemas: o Sistema de Avaliação e Acompanhamento 

Escolar e o Sistema de Avaliação de Desempenho e Bonificação (ICEd, s.d.). 

 

3.3.1.1. O Sistema de Avaliação e Acompanhamento Escolar 

O Sistema de Avaliação e Acompanhamento Escolar era realizado para medir 

a qualidade de diversos processos relevantes para a qualidade da gestão da escola 

e também seus resultados. Apesar de ser uma avaliação externa, não deve ser 

confundido com o conceito de auditoria. Seu propósito era ser uma consultoria 

destinada a melhorar continuamente a qualidade desses processos. O produto final 

era um Plano de Melhoria, negociado entre avaliadores e avaliados. Nele, deveriam 

estar identificados os pontos fracos da escola, com as respectivas recomendações 

para os melhoramentos. 

A equipe de avaliadores era composta por dois ou três especialistas. 

Poderiam participar gestores de escolas do programa, desde que não fosse para 

avaliar a própria escola. A avaliação durava em torno de dois dias. No final, o 

relatório era apresentado a todos os avaliados. Nesse estágio eram discutidas as 

ações identificadas como necessárias após a avaliação (ICEc, s.d.). 

Os parâmetros avaliados eram oito:  

1. Gestor: mede a capacidade de liderança do gestor, seu conhecimento e 

domínio do projeto escolar, capacidade de agregar parceiros, proatividade, 

intensidade de sua presença na escola (peso 15). 

2. Equipe gestora: identifica se a equipe gestora está apoiando 

adequadamente todos os processos educacionais da escola (peso 5). 
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3. Corpo docente: avalia conhecimentos e competências dos professores, 

nível de integração entre eles e atitudes proativas diante das restrições da rotina 

escolar (peso 15). 

4. Infraestrutura física: aprecia a existência, adequação, utilização e 

manutenção de laboratórios, salas de aula, biblioteca, refeitório, quadra esportiva, 

sanitários e vestuários, telefonia e internet da escola (peso 5). 

5. Material didático-pedagógico: analisa a existência, adequação e utilização 

de livros, fardamento e refeições da escola (peso 10). 

6. Parcerias: julga a capacidade que tem a escola de manter e agregar 

parceiros e otimizar a utilização dos recursos disponibilizados. Nesse item também é 

observada a execução do orçamento de investimentos e de custeio (peso 5). 

7. Plano de Ação: avalia a estratégia da escola para alcançar seus objetivos 

quantitativos e qualitativos. Contemplava ainda o Projeto Pedagógico e os 

programas de ação individuais (peso 10).      

8. Resultados: mede indicadores de monitoramento, como o 

acompanhamento das etapas-chave do projeto escolar e do Projeto de Vida dos 

jovens e mais índices de permanência e aproveitamento dos alunos. Também são 

medidos os índices de reconhecimento e a aprovação da comunidade escolar e dos 

parceiros investidores (peso 35) (ICEc, s.d.). 

A pontuação resultante da avaliação de todos os parâmetros é traduzida em 

quatro conceitos: 

 

Tabela 16: Escolas do Procentro – Pontuação no processo de avaliação 

CONCEITO QUALIFICAÇÃO PONTUAÇÃO 

A EXCELENTE 8,6 > 10,0 

B BOM 7,1 > 8,5 

C REGULAR 4,1 > 7,0 

D INSUFICIENTE < 4,0 
 

Fonte: ICE Manuais Operacionais – Avaliação e Acompanhamento Escolar (ICEc, s.d., p. 15). 

 

3.3.1.2. Sistema de Avaliação de Desempenho e Bonificação 

Previsto no Termo de Cooperação entre a Secretaria Estadual de Educação e 

o ICE, o Sistema de Avaliação de Desempenho e Bonificação foi criado com a 

participação de consultores do setor privado e da própria equipe do Procentro. Para 
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a definição dos critérios e, consequentemente, dos quesitos que seriam avaliados, 

os membros da equipe foram ouvidos e ponderações foram feitas para adaptar 

questões inicialmente propostas. O sistema de avaliação e incentivos não era 

exclusivo dos professores. Ele também era aplicado ao gestor, à Coordenação 

Pedagógica, à Coordenação Administrativo-Financeira, à Coordenação de 

Mobilização Social e Comunicação, à Coordenação de Apoio Administrativo e aos 

laboratoristas. 

Após esse período de discussões, o sistema foi definido com quatro itens 

coletivos e seis individuais, a serem avaliados. Os coletivos eram comuns a todas as 

funções e os individuais eram específicos para cada uma das funções acima 

mencionadas. Para ficar restrito ao caso dos professores, os itens eram os 

seguintes: 

1. Índice de aprovação da comunidade: obtido através de enquete com a 

aplicação de questionários aos pais dos alunos (coletivo). 

2. Evolução do índice geral de aproveitamento do Sistema de Avaliação do 

Estado de Pernambuco (Saepe): apesar de o Saepe ser realizado em toda a rede 

estadual apenas no final do ano letivo, nas escolas do novo modelo passou a ser 

aplicado em fevereiro e novembro. Era aferida, portanto, a evolução do aluno nas 

disciplinas de Matemática e Português entre o início e o final do ano escolar 

(coletivo).  

3. Índice de aprovação dos alunos em relação ao desempenho da instituição: 

obtido através da aplicação de questionário aos alunos para medir o grau de 

satisfação com a escola (coletivo). 

4. Avaliação externa aplicada aos professores com questões de vestibular 

(média geral): os professores eram submetidos a um teste com questões de 

vestibulares de sua disciplina. Do desempenho de cada um, obtinha-se uma média 

geral para pontuar toda a equipe (coletivo). 

5. Cumprimento do programa: eram analisadas as cadernetas dos 

professores e comparadas com cadernos de cinco alunos, para evitar informações 

incorretas. Tudo devidamente documentado para ser anexado à pasta de 

acompanhamento do desempenho de cada professor (individual). 

6. Avaliação externa aplicada aos professores com questões de vestibular: o 

desempenho de cada um no teste era utilizado neste quesito para a pontuação 

individual (individual). 
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7. Evolução do índice de aproveitamento no Saepe, considerado no 

específico: nesse caso, o desempenho dos alunos em Português servia para 

pontuar os professores de Português e Ciências Humanas, e o desempenho em 

Matemática pontuava os professores de Matemática e Ciências Naturais (individual). 

8. Índice de aprovação do aluno em relação ao desempenho do professor: os 

alunos avaliavam em enquete, sem ser identificados, a qualidade da aula de cada 

professor (individual). 

9. Cumprimento de tarefas específicas de sua área e participação em 

atividades com os alunos: o professor fazia um plano de ação e programava 

diversas atividades durante o ano, como olimpíadas da sua disciplina e outros 

eventos, e apresentava à direção da escola. Ao longo do ano, era feita a verificação 

se esse planejamento estava sendo executado (individual). 

10. Eficiência na apuração do inventário anual dos equipamentos de sua área 

de atuação: como a escola foi dotada de equipamentos de apoio pedagógico, como 

DVDs, data show, além dos materiais de laboratório, os professores respondiam 

pelo inventário do que se encontra sob sua responsabilidade (individual). 

Cada um dos dez itens tinha pontuação de zero a 50, possibilitando uma 

pontuação máxima de 500 pontos. 

A remuneração dos docentes do novo modelo de escola era constituída de 

três parcelas: o salário-base; uma gratificação de 125% desse salário-base, por 

localização especial, ao ser integrado ao projeto; e mais uma gratificação de 

produtividade proporcional à pontuação obtida pelo professor. O valor dessa última 

parcela podia chegar a 30% do valor da segunda parcela. Considerando que um 

professor tivesse o salário-base de 1.000 reais, sua gratificação por localização 

especial seria de 1.250 reais. Esse valor multiplicado por 12 meses é igual a 15.000 

reais. Portanto, a gratificação de produtividade, atingido o escore máximo, era de 

30% de 15.000, ou seja, 4.500 reais. Note-se que esse valor corresponde 

exatamente a um 14º e 15° salários, a serem pagos no mês de janeiro do ano 

subsequente ao ano avaliado (ICEe, s.d.). 

Par evitar possíveis contestações legais, o sistema foi regulamentado por 

legislação específica. Outra precaução foi adotar indicadores objetivos, todos 

possíveis de comprovação documental (ICEd, s.d.). 
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3.4. A proposta educacional 

A proposta educacional implantada no CEEGP e nas escolas do Procentro 

tinha como princípios pedagógicos fundamentais a integralidade da ação educativa e 

o protagonismo juvenil. 

A integralidade da ação educativa consubstancia-se: 

1. Na definição das finalidades da educação adotada pela Unesco, através 

dos quatro pilares do Relatório Jacques Delors (1996): aprender a ser, aprender a 

aprender, aprender a fazer e aprender a conviver. 

2. Na adoção de uma escola em tempo integral para professores e alunos. O 

horário das atividades inicia às 7h30min, e vai às 17 horas, diariamente. 

3. Na integração dos conteúdos acadêmicos com a educação 

profissionalizante e educação para a vida. 

O protagonismo juvenil caracteriza-se pela formação de jovens capazes de: 

1. Dominar a leitura, a escrita, a matemática, o raciocínio lógico e apropriar-se 

dos conhecimentos produzidos pela humanidade nos seus diversos sistemas 

organizados.  

2. Ter discernimento para conhecer-se a si próprio, compreender a realidade 

cultural em que está inserido, fazer escolhas autônomas e posicionar-se diante de 

situações relevantes. 

Os instrumentos para materializar esses princípios pedagógicos eram o 

Projeto, ou Proposta Pedagógica, o Plano de Curso e os Guias de Aprendizagem. 

O Projeto Pedagógico partia das diretrizes curriculares e definia a linha 

filosófica, pedagógica, os materiais didáticos, a grade de horários, os critérios de 

avaliação e as demais orientações para o funcionamento da escola. Os Planos de 

Curso eram elaborados, coletivamente, pelos professores de uma mesma disciplina 

a cada bimestre. Os Guias de Aprendizagem eram um roteiro completo para o 

ensino do conteúdo das disciplinas. Pela sua importância, serão detalhados adiante.    

  De acordo com a definição de educação integral, o processo pedagógico 

apoia-se em três eixos: educação acadêmica de qualidade, educação para a vida e 

educação profissionalizante. Nesse contexto, também existem as atividades 

pedagógicas integradas e as interdisciplinares (MAGALHÃES, 2008). 
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3.4.1. A educação acadêmica   

O Projeto Pedagógico que orientava a educação acadêmica do CEEGP foi 

completamente reformulado. No início, o ensino era baseado em centros de 

interesse e o material didático era produzido pelos próprios professores. Com as 

várias evidências de inadequação e os desapontadores resultados acadêmicos, veio 

a mudança. A nova proposta definiu um Programa de Ensino claro com disciplinas 

separadas, adotou livros didáticos, aulas expositivas, uso intensivo das bibliotecas e 

laboratórios, e conteúdos voltados para exames de vestibular. As atividades 

interdisciplinares continuaram existindo, mas com menor ênfase na carga horária 

(MAGALHÃES, 2008). 

Um fato relevante para as mudanças no currículo foi a reação dos próprios 

estudantes ao excesso de atividades interdisciplinares e oficinas extracurriculares. 

Diferentemente do que pensavam os formuladores da proposta pedagógica inicial, 

esses alunos desejavam receber mais conteúdos, ter a possibilidade de serem 

aprovados em vestibulares, como fazem os alunos das escolas particulares (DIAS; 

GUEDES, 2010). 

Dois momentos importantes para o início do ano escolar eram o primeiro dia 

de aula e a avaliação de entrada com o nivelamento dos conteúdos. 

No primeiro dia de aula, a escola era apresentada aos alunos e eles eram 

estimulados a começar o desenvolvimento do protagonismo juvenil, expressando 

seus sonhos e suas expectativas em relação à vida. Iniciava-se o processo de 

conscientização que só a autodisciplina os levaria a vencer os desafios, inicialmente 

colocados pela própria escola, com sua educação integral e seus objetivos de 

elevado padrão de qualidade. Esse primeiro encontro acontecia na Oficina da Escola 

dos Sonhos. 

A avaliação de entrada e o nivelamento dos conteúdos era outra iniciativa 

crucial para essa primeira etapa. A grande maioria dos alunos chegava à escola em 

estágio crítico ou muito crítico, sem o mínimo conhecimento dos conteúdos do 

ensino fundamental, nem o domínio dos instrumentos básicos, a Língua Portuguesa 

e a Matemática. O estado de espírito dominante entre eles era o da baixa 

autoestima e quase nenhuma autoconfiança. 

Nesse momento era feita uma avaliação de Português e Matemática, 

calibrada para aferir os conhecimentos relativos ao nono ano do ensino fundamental 
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(antiga oitava série). O resultado dessa avaliação deveria ser entregue, no máximo, 

até o vigésimo dia de aula. 

A partir desse diagnóstico, era feito o esforço de nivelamento 

simultaneamente às aulas regulares. As aulas de Português e Matemática eram 

realizadas na carga horária prevista para as disciplinas, de cinco horas semanais, e 

as demais matérias tinham seu conteúdo ministrado gradualmente, de acordo com a 

evolução da proficiência da turma nas duas disciplinas básicas. O acompanhamento 

pedagógico era rigoroso e os alunos tinham atendimento individual, além de 

atividades complementares de leitura e de exercícios de Matemática (ICEd, s.d.). 

Muitas vezes, em função das graves deficiências acadêmicas dos estudantes 

que chegavam, era necessário um esforço adicional. Nesses casos, os professores 

davam assistência individual aos alunos após as 17 horas e também nos finais de 

semana (DIAS; GUEDES, 2010). 

Nas três séries do ensino médio, as prioridades eram Português, Matemática 

e Ciências. As duas primeiras porque são os instrumentos básicos para a 

construção de quaisquer competências. A terceira porque tem importância crescente 

no mundo contemporâneo, em que o progresso econômico é cada vez mais 

determinado pelo desenvolvimento tecnológico. Essa prioridade se expressava nos 

horários da grade curricular. Português e Matemática tinham cinco horas de aulas 

semanais. Física, Química e Biologia tinham três horas, na terceira série. Além 

disso, essas disciplinas ainda ocupavam, cada uma delas, duas horas de laboratório 

por semana. A escolha dos livros didáticos era feita pelos professores e por 

consultas a especialistas. 

Outra prioridade declarada das escolas era preparar os alunos para os 

vestibulares das melhores instituições de ensino superior. Para isso, a partir da 

segunda série, eram disponibilizadas quatro horas semanais para a realização de 

“aulões”, em auditórios, e testes simulados, com questões de vestibulares e do 

Enem. Havia, também, a preocupação de fazer uma orientação para a futura 

escolha profissional do aluno. Eram repassadas informações sobre o perfil dos 

cursos superiores, as características das universidades e o mercado de trabalho. 

O estímulo à leitura como ferramenta para a apropriação de conhecimentos 

era outro foco do projeto pedagógico. Todos os professores deviam fazê-lo, de 

acordo com as particularidades de cada disciplina. A partir do primeiro ano, eram 

realizados seminários literários com a participação obrigatória dos estudantes, e 
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concursos literários com premiação. A biblioteca tinha tratamento privilegiado, com 

uma política de aquisições permanentes e cuidados especiais com o conforto e a 

boa iluminação. A bibliotecária era capacitada para também estimular a prática da 

leitura e participava dos encontros pedagógicos dos professores de Língua 

Portuguesa. Esse esforço justificava-se pelas evidências encontradas nas pesquisas 

internacionais: famílias com hábito de leitura e padrão cultural mais elevado 

transmitem essa herança aos filhos e esse é um fator determinante para um bom 

desempenho educacional. 

Também era visto como prioritário o ensino de uma língua estrangeira. As 

opções eram o Espanhol e o Inglês, com uma orientação preferencial para o Inglês. 

A proficiência em Inglês transformou-se, praticamente, em uma necessidade 

profissional na economia globalizada. O que antes poderia ser considerado um 

diferencial no mundo do trabalho, hoje é um requisito quase obrigatório. Para atingir 

esse objetivo, eram destinadas duas horas semanais em língua estrangeira, nos três 

anos do ensino médio. As salas de aula eram dotadas de recursos audiovisuais e a 

biblioteca dispunha de acervo de obras literárias, periódicos e DVDs nessas línguas 

(ICEd, s.d.). 

 

3.4.2. A educação para a vida   

A realidade dos jovens que frequentam a escola pública no Brasil é marcada 

por um conjunto de vulnerabilidades, tais como, desintegração familiar, baixo padrão 

educacional e cultural dos pais, formação acadêmica e intelectual deficiente, baixa 

autoestima, e expectativas em relação ao futuro que revelam um insignificante nível 

de ambições. Essa era a clientela atendida pelo CEEGP e pelo programa Procentro. 

Enfrentar esse problema exige um esforço de ações afirmativas e educação 

para valores. Os jovens precisam acreditar que têm o direito de sonhar e ter 

esperança no futuro. Internalizar a convicção de que não são um problema, mas 

parte da solução. Nesse esforço, o primeiro passo era auxiliá-los a refletir sobre 

suas escolhas e desenhar um projeto de vida, com várias etapas a cumprir. Para 

isso, é necessária a conscientização da autodisciplina e da aplicação, na busca do 

alcance dos objetivos estabelecidos. 

 O envolvimento da família é outra etapa de fundamental importância. Ela 

deve participar ativamente da vida escolar do aluno e ajudar a formar em torno dele 

um ambiente de dignidade, respeito e atenção para com os seus projetos. Esse 
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sentimento de centralidade é decisivo para o desenvolvimento intelectual e moral 

dos jovens. A busca desse envolvimento iniciava-se desde o processo de matrícula. 

Nele, os pais eram entrevistados, conheciam a escola e eram conscientizados da 

responsabilidade que tinham no âmbito da comunidade escolar. A partir desse 

primeiro encontro, começava a se constituir a Associação de Pais (ICEd, s.d.). 

Outras ações ajudavam a edificar esse ambiente: 

1. Projetos de tutoria acadêmica: alunos que desenvolviam mais rapidamente 

competências acadêmicas, ou características como liderança e auto-organização, 

“adotavam” colegas através de um sistema de tutorias. 

2. Projetos de monitoria acadêmica: os professores identificavam alunos com 

desempenho destacado para auxiliá-los na monitoria em sala de aula ou nos 

laboratórios. 

3. Voluntariado dos ex-alunos: em ação coordenada com vários setores da 

escola, ex-alunos participavam de atividades, como ciclos de incentivo à leitura, 

apoio no período de matrículas, esclarecendo dúvidas de pais e alunos sobre o 

funcionamento da escola, e palestras sobre suas experiências bem sucedidas, para 

servir de exemplo e inspiração aos jovens recém-chegados. 

Também estava entre as preocupações da escola a educação para a 

sustentabilidade. A abordagem do tema não se prendia apenas a aspectos teóricos 

e à discussão das informações divulgadas pelos veículos que fazem a cobertura do 

assunto. Existia a busca da formação de uma consciência ética de responsabilidade 

com as futuras gerações e, sobretudo, a prática do exemplo na própria escola. 

Como ela é consumidora de energia, água e insumos, e produtora de resíduos, 

novos padrões de consumo e reciclagem eram adotados. Mais do que o discurso 

ambientalista, eram investigadas soluções objetivas e viáveis para os problemas 

ambientais (ICEd, s.d.). 

 

3.4.3. A educação profissionalizante            

O terceiro item da proposta educacional do CEEGP e do Procentro, a 

educação profissionalizante, era estruturada em dois eixos: os projetos de formação 

com certificação, realizado através de parcerias, e os cursos profissionalizantes 

simultâneos, incluídos na matriz curricular ao lado das disciplinas acadêmicas do 

ensino médio. 
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No primeiro caso, encontravam-se os cursos de língua estrangeira, oferecidos 

por entidades diplomáticas, cursos de formação em Empreendedorismo Juvenil ou 

em Formação Financeira e Decisões Empresariais, em parceria com a Junior 

Achievement, e cursos de Formação para a Inserção no Mercado, do Instituto 

Aliança, entre outros. 

Os cursos técnicos profissionalizantes, por sua vez, deviam ser implantados 

observando-se a realidade econômica da região em que se encontrava a escola, na 

busca de formar os jovens para seu aproveitamento nos arranjos produtivos locais. 

A formação devia ser desenvolvida ao longo dos três anos do ensino médio, com 

estágio obrigatório no último semestre. A escolha do curso ficava a critério do 

estudante, no momento do seu ingresso na escola (ICEd, s.d.).  

 

3.4.4. As atividades pedagógicas integradas e as temáticas 

interdisciplinares    

O principal objetivo das atividades pedagógicas integradas era Projeto de 

Vida do Jovem. Ele era o elemento mais importante na concepção desse modelo de 

escola. Sua formulação envolvia, necessariamente, as três dimensões da proposta 

educacional fundadora do CEEGP e do Procentro. A educação acadêmica 

desenvolveria as competências necessárias à continuidade da vida acadêmica ou à 

inserção no mercado de trabalho, a educação profissional proveria das orientações 

preliminares à escolha, ao planejamento da carreira profissional desejada, e a 

educação para a vida dotaria o jovem dos valores e dos referenciais necessários ao 

desempenho do seu papel na vida em sociedade. 

A estruturação do Projeto de Vida acontecia ao longo dos três anos do ensino 

médio. Todas as intenções e ambições do aluno eram devidamente documentadas 

de acordo com os preceitos da Tese, e reelaboradas sempre com o apoio de um 

professor destacado para essa missão. A classificação dos temas que constituíam o 

Projeto era a seguinte: 

1. Autoconhecimento: catalogação dos dados da vida pessoal, familiar e 

social. Descrição das características que o estudante percebia em si próprio e de 

como achava que era visto pelos outros, inclusive valores que cultivava e que 

desprezava. 

2. Cotidiano: atividades desenvolvidas habitualmente nos vários meios sociais 

que frequentava. 
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3. Projetos: descrição dos sonhos e das ambições. Avaliação dos meios que 

dispunha para alcançá-los. 

4. Planejamento: mapeadas as informações necessárias, elaboração do 

Projeto de Vida. 

Um conceito diretamente associado à formulação do Projeto de Vida é o do 

protagonismo juvenil. Segundo ele, o jovem deve ser orientado a exercer uma 

cidadania ativa e solidária. Sentir-se como ator participante da construção de 

soluções para os problemas da sociedade na qual está inserido, sem nenhum 

complexo de inferioridade por vir da base da pirâmide socioeconômica.  

Outra atividade pedagógica que integrava todos os setores da escola era a 

participação dos alunos em eventos científicos, acadêmicos e culturais. Esses 

eventos, além de despertarem a curiosidade, tinham alto poder de motivação e 

mobilização em toda comunidade escolar, inclusive entre os pais de alunos. Os 

resultados serviam também para a elevação da autoestima dos estudantes (ICEd, 

s.d.). 

As temáticas interdisciplinares estavam associadas à parte diversificada do 

currículo, definida no Art. 26 da LDB. Elas destinavam-se a inserir melhor o aluno na 

realidade regional, com suas peculiaridades sociais, culturais e econômicas. 

Podiam, inclusive, auxiliar na formação para o mundo do trabalho.  Quem definia a 

escolha da temática era o próprio interesse do estudante. A carga horária semanal 

era de duas horas de aula.  

No caso do CEEGP, alguns exemplos eram Artes Cênicas; Patrimônio e 

Turismo; Horta Orgânica para a Comunidade Escolar; Fontes Alternativas de 

Energia – Biocombustíveis; Astronomia; Coleta Seletiva e Reciclagem; Cinema: 

Leitura da Realidade, entre outras (ICEd, s.d.). 

 

3.4.5. A principal ferramenta pedagógica: os Guias de Aprendizagem 

Os Guias de Aprendizagem eram o principal instrumento metodológico para 

dar objetividade, praticidade e clareza à execução dos programas de ensino. Eram 

elaborados pelos professores no início de cada bimestre, com o apoio e a 

supervisão da Coordenação Pedagógica (ICEd, s.d.). 

Após sua elaboração, cada aluno recebia uma cópia do Guia de cada 

disciplina. Outra cópia era colocada na parede da sala. Assim, todos ficavam 

informados sobre os conteúdos do bimestre e os cronogramas a serem cumpridos. 
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Em síntese, os Guias de Aprendizagem eram um instrumento de regulação do 

processo ensino-aprendizagem (DIAS; GUEDES, 2010). 

Os Guias deviam conter os seguintes itens: 

1. Disciplina/Professor. 

2. Período: bimestre. 

3. Justificativa da unidade: por que e para que devem ser apreendidos os 

conteúdos do período.  

4. Atividades prévias: avalia os conhecimentos adquiridos no bimestre 

anterior. 

5. Atividades autodidáticas: orienta os alunos a realizarem consultas e 

pesquisas. 

6. Atividades didático-cooperativas: orienta o trabalho em grupo e a monitoria. 

7. Objetivos instrucionais gerais: compreensão dos temas no seu contexto 

mais amplo. 

8. Objetivos específicos: itens que devem ser apreendidos durante o bimestre. 

9. Temas transversais: relacionar o conteúdo do bimestre com questões da 

vida prática e contemporânea. 

10. Atividades complementares: testes de vestibulares e do Enem. 

11. Valores: relacionar o conteúdo apresentado no período com valores que a 

ele possam ser associados. 

12. Critérios de avaliação: avaliação através da participação em sala de aula, 

nas outras atividades didáticas e nas provas objetivas e subjetivas. 

13. Fontes de referência: sugestão de bibliografia, diferenciada, em parte, 

para professores e alunos, e outras fontes para consulta, como por exemplo, filmes. 

As informações contidas no Guia permitiam o permanente monitoramento do 

desempenho da escola. Através dessa objetividade e transparência era possível 

acompanhar passo a passo o processo de ensino-aprendizagem e identificar se ele 

estava no caminho de cumprir os objetivos traçados ou se era necessária alguma 

correção de rumo (ICEf, s.d.). 

 

3.5. Os recursos humanos 

Nesta seção são apresentadas as diretrizes a partir das quais eram 

selecionados e treinados os membros das equipes das escolas do Procentro, com 

uma atenção especial para os gestores e professores. 
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3.5.1. O gestor 

O gestor era o principal ator no modelo CEEGP e na proposta do Procentro. 

Sua função era liderar a equipe, manter a motivação e assegurar a permanência da 

qualidade da escola. Em termos mais específicos, suas tarefas eram: a) coordenar e 

integrar as ações das diversas áreas; b) assumir a responsabilidade pelos 

resultados; c) coordenar o planejamento através do Plano de Ação Anual, 

Regimento Escolar e Projeto Pedagógico; d) elaborar seu Programa de Ação 

Gerencial; e) gerir administrativamente a escola, inclusive seus recursos materiais e 

financeiros; f) promover todas as ações necessárias para garantir a qualidade do 

processo ensino-aprendizagem. 

Em função de sua importância vital no modelo, a seleção do gestor poderia 

ser feita dentro do quadro de pessoal da Secretaria de Educação ou fora dele. O 

critério era o talento e a qualificação do candidato. Sua remuneração também estava 

atrelada ao sistema de incentivos e sua permanência no cargo dependia da decisão 

do Conselho Gestor da escola. 

A regulamentação do processo de seleção foi estabelecida pelo Decreto Nº 

26.307, de 15 de janeiro de 2004, e pela Portaria Seduc Nº 4.593, de 03 de 

setembro de 2004. Segundo esses instrumentos normativos, os candidatos 

deveriam apresentar: a) nível superior; b) experiência em Gestão ou Administração 

Escolar; c) experiência educacional como professor ou gestor de, pelo menos, cinco 

anos. 

O processo seletivo tinha duas etapas: a eliminatória e a classificatória. 

Na etapa eliminatória eram realizados: a) a análise do currículo; b) prova 

escrita de conhecimentos gerais, pedagógicos e de gestão educacional.  

A etapa classificatória constituia-se de: a) avaliação do perfil comportamental, 

um teste psicológico que analisa características como dominância, influência, 

estabilidade e conformidade para o cargo; b) entrevista com ênfase em cultura geral, 

comunicação, conhecimento em gestão e aspectos do novo modelo de escola. Os 

entrevistadores eram: a) um representante da Secretaria de Educação; b) o 

presidente do ICE; c) o gestor do Procentro; d) um representante dos outros 

parceiros do ICE. 

As quatro etapas do processo de seleção contavam pontos. O selecionado 

era o que mais pontuava. Após a seleção, o escolhido participava do Programa de 

Capacitação em Gestão, do Procentro. 
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Os coordenadores pedagógicos, coordenadores de apoio, coordenadores 

administrativo-financeiros, coordenadores de mobilização social/comunicação e 

demais membros da equipe eram escolhidos dentro do quadro de pessoal da 

Secretaria de Educação (MAGALHÃES, 2008). 

De agosto de 2005 a janeiro de 2006, os candidatos ao cargo de gestor das 

escolas a serem implantadas em 2007 participaram quinzenalmente de atividades 

de treinamento no Recife. O desempenho nesse Programa de Capacitação em 

Gestão do Centro de Ensino Experimental, realizado pelo Procentro e 

supervisionado pelo ICE, também era considerado na seleção final (DIAS; GUEDES, 

2010). 

 

3.5.2. Os professores      

A seleção dos professores era feita no quadro de efetivos da Secretaria de 

Educação. O edital de seleção era lançado pela própria escola, de acordo com suas 

necessidades, na composição inicial da equipe ou na substituição de professores 

que não se adaptaram às normas do programa. 

 A expectativa de trabalhar em um ambiente com melhores condições e com 

melhor remuneração atraía um número de candidatos muito mais elevado do que o 

número de vagas oferecidas. Este fato reforçava a importância do processo seletivo, 

que era baseado nos seguintes pontos: a) análise dos currículos, feita por 

representantes do Procentro e da Gerência Regional de Educação (GRE), que 

pontuavam de acordo com o número os títulos de graduação e pós-graduação, 

realização de concursos e anos de docência; b) entrevista com os pré-selecionados, 

que também eram submetidos a um teste de perfil comportamental; c) prova escrita 

de conhecimentos relativos à prática pedagógica. 

A pontuação final, que definia uma lista ordenada dos classificados, era 

resultante das três etapas. Não era possível o conceito de reprovação porque todos 

os candidatos eram concursados, portanto aptos a exercer a função. 

No momento seguinte à analise dos currículos, os pré-selecionados eram 

convidados a conhecer o novo modelo de escola  e suas normas de funcionamento. 

No momento posterior, depois do processo seletivo, quando eram convocados a 

assumirem os cargos, já conheciam o ambiente e as diretrizes adotadas pelo 

programa. 

Concluída a seleção, iniciava-se a etapa denominada processo de indução. 
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Essa etapa tinha como objetivo inserir o professor recém-chegado no 

contexto das escolas do programa. Fazer com que ele assimilasse a cultura, 

internalizasse os valores e compreendesse os novos métodos de trabalho. Esse é 

um procedimento comum em organizações privadas eficazes que desenvolvem suas 

culturas. Os novatos eram recebidos pelo corpo docente e entravam em processo de 

formação e capacitação. Havia, também, uma importante participação de jovens 

protagonistas que já tinham passado pela escola. Eles participavam dessa recepção 

e dos dois primeiros dias de aula. Em síntese, os valores fundamentais do programa 

que deveriam ser assimilados pelos novos membros da equipe eram: 

1. O professor é um educador em tempo integral. Dentro e fora da escola. 

Seu foco exclusivo de atenção deve ser o aluno. 

2. O Programa de Ensino deve ser ministrado dentro dos prazos previstos e 

há metas a serem alcançadas. 

3. A Proposta Pedagógica – ou Projeto Pedagógico – deve basear-se nos 

conceitos e princípios pedagógicos e no Programa de Ensino do Procentro. 

4. O professor recebe apoio efetivo da Coordenação Pedagógica e os meios 

adequados para desenvolver seu trabalho, e será avaliado e remunerado 

adicionalmente pelos resultados alcançados. 

Além desse esforço inicial de imersão, a capacitação dos professores era 

realizada anualmente. Nela, eram aprofundados os conhecimentos sobre o conteúdo 

das disciplinas, os métodos de trabalho, o manuseio dos laboratórios, as atividades 

interdisciplinares e o exercício do protagonismo juvenil. Os professores também 

ficavam responsáveis pelo acompanhamento dos Planos de Vida de um 

determinado número de estudantes, tendo como dever identificar oportunidades fora 

da escola, tais como, estágios, concursos e prêmios, entre outros (MAGALHÃES, 

2008). 

Outro aspecto relevante para o bom desempenho dos professores era o fato 

de terem à sua disposição um dia por semana exclusivamente para planejamento, 

avaliação e pesquisa para o melhoramento das aulas. Nesse dia, eram realizadas 

reuniões com o gestor, o coordenador pedagógico, outros colegas, pais e alunos, a 

depender das demandas desse professor. 

O afastamento de um professor por inadequação ao programa ficava a critério 

do gestor da escola. No entanto, antes dessa atitude extrema, os gestores eram 
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orientados a tentarem ajustar as práticas do professor à filosofia de funcionamento 

do Procentro. (DIAS; GUEDES, 2010).  

 

3.6. A clientela 

A proposta inicial do projeto piloto CEEGP era fazer a seleção dos estudantes 

da escola pelo critério do mérito, medido por uma prova de Português e uma de 

Matemática, com os conteúdos da oitava série. Uma intervenção do Ministério 

Público de Pernambuco (MPPE), no entanto, mudou esse critério para o da 

proximidade entre a residência do aluno e a localização da escola (MAGALHÃES, 

2008). 

A argumentação do MPPE fundamentou-se no artigo 206 da Constituição 

Federal, que garante o princípio da universalidade e da igualdade para acesso e 

permanência de todos na escola. E adicionou a esse preceito constitucional o 

conteúdo do inciso V, do artigo 53, da Lei Nº 8069/90 (Estatuto da Criança e do 

Adolescente), que determina ser a proximidade entre a residência e a escola o 

critério de acesso do aluno. 

Após a assinatura de um Termo de Ajustamento de Conduta entre o 

Ministério Público e a Secretaria Estadual de Educação, em 2006, ficou 

definitivamente estabelecido o critério da proximidade. Nos casos de excesso de 

demanda, havia o critério adicional do histórico escolar. Esse critério de desempate, 

no entanto, era uma mera formalidade, pois, na prática, as notas não eram 

condizentes com a performance dos alunos nas provas de nivelamento de 

conhecimentos, como apresentado na tabela 17, a seguir (DIAS; GUEDES, 2010).   

Além dos aspectos legais, há, na discussão sobre projetos pilotos na área 

educacional, uma recorrente crítica às experiências em que a seleção dos alunos é 

feita pelo critério do mérito acadêmico, a partir de testes de conhecimento e/ou 

capacidade cognitiva. Segundo essa crítica, uma escola com acesso por critério de 

seleção não seria uma escola para todos, mas para os ”melhores”. Além disso, as 

amostras resultantes desses métodos seletivos são completamente distorcidas em 

relação ao universo da clientela da escola pública. E não refletem a realidade da 

população para a qual devem ser destinadas as políticas educacionais.  

 Essas amostras também implicam resultados acadêmicos distorcidos, que 

não podem, portanto, ser utilizados como parâmetro. 
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A seleção por mérito poderia, ainda, resultar em uma deformação relativa à 

renda da clientela. Famílias de classe média poderiam inscrever seus filhos para 

estudarem gratuitamente em uma escola pública de elevado padrão de qualidade. 

Eles estariam em melhores condições para realizar as provas de acesso. 

A interferência do MPPE, assim, assegurou que o perfil dos alunos do 

CEEGP e das outras escolas do Procentro fosse o mesmo das escolas públicas em 

geral. 

Superada essa etapa de definição do critério de acesso, a matrícula ficou 

condicionada às seguintes exigências: a) comprovação do endereço; b) ter 

concluído o ensino fundamental; c) aceitar as condições estabelecidas pela escola 

para a realização do ensino em tempo integral. Em caso de empate, o histórico 

escolar era o critério. 

Sem a finalidade de fazer a seleção, mas de aferir os conhecimentos de 

Português e Matemática para o início do ano letivo, as provas foram realizadas. A 

tabela a seguir serve para ilustrar sobre o nível acadêmico da clientela egressa do 

ensino fundamental da escola pública. 

 
Tabela 17: CEEGP – Avaliação de entrada dos alunos da primeira série 

(2005) 

 PORTUGUÊS MATEMÁTICA 

NOTA 
QUANTITATIVO 

DE ALUNOS 
NOTA 

QUANTITATIVO 
DE ALUNOS 

0,0 41 0,0 14 

0,8 145 0,8 51 

1,7 90 1,7 105 

2,5 32 2,5 86 

3,3 7 3,3 48 

4,2 1 4,2 10 

TOTAL 316 5,0 2 

TOTAL 316 
 

Fonte: MAGALHÃES, 2008, p. 86. 

 

Quanto ao perfil etário e socioeconômico, a clientela também era típica da 

escola pública. Em 2006, os alunos do CEEGP tinham entre 15 e 24 anos 

(MAGALHÃES, 2008). 



 

 

101 

 

Figura 9: Escolas do Procentro – Renda familiar dos alunos 

 

Fonte: ICE Manuais Operacionais – Uma Nova Escola para Juventude Brasileira (ICEa, s.d., p. 23). 

 

Outro aspecto que chamava a atenção era a composição do alunado das 

escolas do Procentro quanto ao gênero. 

 

Figura 10: Escolas do Procentro – Distribuição dos alunos por gênero 

 

Fonte: ICE Manuais Operacionais – Uma Nova Escola para Juventude Brasileira (ICEa, s.d., p. 24). 

 

Uma interpretação possível para essa pequena participação do gênero 

masculino é a alta taxa de abandono escolar desses jovens. A baixa autoestima, as 

frustrações, a falta de esperança no futuro e, muitas vezes, a necessidade de 

trabalhar mais cedo para complementar a renda familiar podem estar entre as 

causas desse fenômeno (ICEa, s.d.). Outra causa, mais grave, e que vem se somar 

a essas, é a incidência muito maior de mortes violentas entre os jovens do gênero 

masculino. Os dados mais recentes do Brasil, de 2008, para jovens de 15 a 24 anos, 
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mostram uma taxa de homicídios de 93,9% para o sexo masculino e de 6,1% para o 

sexo feminino (WAISELFISZ, 2011).  

 

3.7. Os custos 

Os custos detalhados a seguir estão calculados com base no projeto piloto 

CEEGP e servem como referência para todas as outras escolas do Procentro. 

A escola-padrão tem a seguinte configuração: 

1. Corpo discente: 1000 alunos. 

2. Corpo docente: 33 professores. 

3. Direção e Coordenação Pedagógica: 3 gestores/coordenadores. 

4. Secretaria, administração, biblioteca e laboratórios: 6 funcionários. 

5. Serviços gerais, manutenção, limpeza e vigilância: 10 funcionários.  

Os investimentos não consideram a infraestrutura do prédio da escola, pois o 

mesmo já existe. Deve passar apenas por algumas obras de adaptação ao 

funcionamento do novo modelo. Esse item fica restrito, portanto, à aquisição de 

equipamentos e acervo para os novos espaços a serem incorporados à escola. 

 

Tabela 18: Escolas do Procentro – Planilha de investimento (2007) 

ESPECIFICAÇÕES 
VALORES 

EM R$ 

Laboratórios (Física, Química, Biologia, Matemática, Informática e Línguas) 200.000 

Biblioteca 80.000 

Salas temáticas 70.000 

Consultoria 50.000 

TOTAL DE INVESTIMENTOS 400.000 

 
Fonte: MAGALHÃES, 2008, p. 94. 

 

O custeio de uma escola com a configuração adotada pelo Procentro é 

constituído pelos seguintes componentes, com seus respectivos valores anuais: 
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Tabela 19: Escolas do Procentro – Planilha de custeio (2007) 

ESPECIFICAÇÕES 
VALORES 

EM R$ 

PESSOAL 

Salário-base professores 396.000 

Adicional Salarial por Período Integral 495.000 

Bônus por Desempenho 119.000 

Salário 
Gestor/Coordenadores/Administrativos 

118.000 

Salário Equipe de Apoio 49.000 

Encargos sobre a folha 212.000 

SUBTOTAL 1.389.000 

OUTROS CUSTOS 

Refeições 800.000 

Uniforme escolar 28.000 

Livros didáticos 118.000 

Material de expediente 50.000 

Material didático/pedagógico 50.000 

Manutenção predial 70.000 

Material de limpeza 20.000 

SUBTOTAL 1.136.000 

TOTAL DE CUSTEIO 2.525.000 
 

Fonte: MAGALHÃES, 2008, p. 94-95. 

 
Alguns esclarecimentos: 

1. O montante da remuneração anual dos professores é calculado tomando-

se como referência em um salário-base de 1.000 reais, adicionado de uma 

gratificação de tempo integral de 125% e de uma gratificação por desempenho que 

pode chegar a 30% da gratificação por tempo integral, ou seja, 4.500 reais. 

2. Os encargos sociais correspondem a 20% do gasto total e têm como 

referência a folha de pessoal da Secretaria de Educação. São despesas com 13º 

salário, abono de férias, vale-transporte, etc. 

3. O fornecimento da alimentação é terceirizado e seu custo é de 4 reais por 

aluno/dia, 200 dias por ano. São três refeições: desjejum, almoço e lanche. 

4. O fardamento é composto de duas camisas, mais uma para a educação 

física (MAGALHÃES, 2008). 
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3.8. As mudanças no programa 

O marco inaugural do piloto CEEGP é 2004. Nesse ano, iniciaram-se as aulas 

da primeira turma do projeto, que viria a concluir o ensino médio em 2006. Em 2005, 

já com a concepção de programa, o novo modelo foi implantado na escola da cidade 

de Bezerros. Em 2006, mais 11 escolas foram contempladas pelo Procentro. Outras 

sete escolas receberam o modelo em 2007. A elas, mais 13 se somaram em 2008, 

totalizando 33 escolas nesse ano (MAGALHÃES, 2008). 

Em 2008, no entanto, o novo governo de Pernambuco, que tomara posse em 

janeiro de 2007, fez modificações no programa. O Termo de Cooperação Técnica 

entre o ICE e o Governo do Estado não foi renovado. O ICE deixou de participar da 

gestão compartilhada em que detinha, inclusive, o poder de veto. E foram feitas 

outras reformulações, como a revogação da seleção e da capacitação de gestores e 

professores pelo Procentro, uma das variáveis fundamentais do programa. A partir 

dessa decisão, o ICE passou a ser responsável apenas pelas parcerias externas 

para as atividades extracurriculares (DIAS; GUEDES, 2010). 

A Lei Complementar Nº 616, de 20 de junho de 2008, criou o Programa de 

Educação Integral e denominou de Escolas de Referência em ensino médio os 

antigos Centros de Ensino Experimental. A Lei também criou uma nova estrutura 

administrativa, ligada diretamente ao gabinete do secretário, e estabeleceu um novo 

conceito, o ensino em tempo semi-integral. A implementação do novo programa foi 

feita, inicialmente, em 51 escolas, 33 em tempo integral e 18 em tempo semi-integral 

(PERNAMBUCOa, 2008). 

O passo seguinte foi dado pela Lei Nº 13.486, de julho de 2008, que revogou 

o sistema de avaliação e pagamento de bônus do Procentro e instituiu um novo 

sistema. Este, para toda a rede (PERNAMBUCOb, 2008). 

O novo Bônus de Desempenho Educacional (BDE) tomou como parâmetros 

três indicadores: a) o desempenho em Leitura e Matemática na quarta e oitava 

séries do ensino fundamental e na terceira série do ensino médio, aferidos pelo 

Sistema de Avaliação Educacional de Pernambuco (Saepe); b) o fluxo de alunos nas 

diferentes séries, registrado pela taxa de aprovação; c) a meta específica para cada 

escola, estabelecida em Termo de Compromisso de Gestão Escolar 

(PERNAMBUCOc, 2008). 
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Em 2009, o programa atendeu 92 escolas, 43 em tempo integral e 49 em 

tempo semi-integral. Em 2010, foi ampliado para 160 escolas, 60 em horário integral 

e 100 em horário semi-integral (www.educacao.pe.gov.br). 
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Capítulo 4 

Metodologia 

 “Quem quer que tenha algo verdadeiro a dizer se expressa de modo simples. 

A simplicidade é o selo da verdade.” 

Schopenhauer 

A definição da metodologia deste trabalho está subdividida nos itens: 

natureza da pesquisa, critério da escolha dos sujeitos, coleta de dados, tratamento 

dos dados, análise dos dados e limitações do estudo. 

 

4.1. A natureza da pesquisa 

A metodologia utilizada nessa pesquisa é a do estudo de caso. 

De acordo com Robert Yin, “o estudo de caso é a estratégia escolhida ao se 

examinarem acontecimentos contemporâneos, mas quando não se podem 

manipular comportamentos relevantes” (2005, p. 26). Ou, de forma mais explícita, 

“um estudo de caso é uma investigação empírica que investiga um fenômeno 

contemporâneo dentro do seu contexto da vida real, especialmente quando os 

limites entre o fenômeno e o contexto não são claramente definidos” (2005, p. 32). 

Sua utilização acontece na compreensão  

dos fenômenos individuais, organizacionais, sociais, políticos e de 
grupo, além de outros fenômenos relacionados. De forma não 
surpreendente, o estudo de caso tem se constituído em uma 
estratégia comum de pesquisa na psicologia, sociologia, ciência 
política, trabalho social, administração e planejamento social (2005, 
p. 20).  

Ao definir essa metodologia, Vergara converge com Yin ao afirmar que o 

estudo de caso “é circunscrito a uma ou poucas unidades, entendidas essas como 
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pessoa, família, produto, empresa, órgão público, comunidade ou mesmo país” 

(2007, p. 49). 

O estudo de caso, por definição, é uma investigação empírica (YIN, 2005), e 

esta é a linha conceitual desta pesquisa. Além disso, outro argumento para a 

utilização da metodologia do estudo de caso neste trabalho encontra-se na forma de 

abordagem do problema, pois o estudo de caso caracteriza-se quando “se faz uma 

questão do tipo „como‟ ou „por que‟ sobre um conjunto contemporâneo de 

acontecimentos, sobre o qual o pesquisador tem pouco ou nenhum controle” (YIN, 

2005, p. 28). Essas condições de ausência de controle sobre a experiência e de 

forma de abordagem interrogativa cabem perfeitamente no escopo desta pesquisa: 

Por que a experiência do CEEGP e do Procentro apresenta resultados satisfatórios? 

Como é possível universalizá-la? 

O fundamento da metodologia do estudo de caso está na generalização dos 

resultados do caso estudado para outros casos semelhantes. A essa 

fundamentação, contudo, existe a crítica de que a base de um caso é muito pequena 

para uma generalização científica. As pesquisas científicas precisam repetir um 

experimento ou examinar uma amostra representativa de uma população, ou 

universo, para fazer afirmações conclusivas. A resposta a essa crítica encontra-se 

no raciocínio que o estudo de caso não pretende ser uma amostragem. Ele não 

busca uma generalização estatística, mas uma generalização analítica. A 

investigação bem conduzida de um caso pode ter a compreensão de suas relações 

causais expandida para outras situações afins. Existem, inclusive, notáveis e 

reconhecidos estudos de caso único nas ciências sociais (YIN, 2005).  

 Ainda segundo Yin, os estudos de caso podem ser explanatórios, descritivos 

e exploratórios. Apesar de haver grandes áreas de sobreposição entre essas 

estratégias, este trabalho enquadra-se na categoria de estudo de caso exploratório. 

A exemplificação de Yin coincide, inclusive, com o objeto desta pesquisa: 

Alguns tipos de questão „o que‟ são exploratórias, como esta, „o que 
pode ser feito para tornar escolas mais eficazes?‟. Esse tipo de 
questão é um fundamento lógico justificável para conduzir um estudo 
exploratório, tendo como objetivo o desenvolvimento de hipóteses e 
proposições pertinentes a inquirições adicionais (2005, p. 24).  

O modelo de inquirição dessa pesquisa está de acordo com a definição do 

estudo exploratório, pois é feito através da formulação de hipóteses que buscam ser 

investigadas e respondidas ao longo do trabalho. 
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Quanto ao uso de métodos qualitativos e quantitativos, Yin adverte que “a 

estratégia de estudo de caso não deve ser confundida com pesquisa qualitativa” 

(2005, p. 34), pois “o estudo de caso como estratégia de pesquisa compreende um 

método que abrange tudo – tratando da lógica de planejamento, das técnicas de 

coletas de dados e das abordagens específicas à análise dos mesmos” (2005, p. 

33). E segue: “A técnica básica é considerar todas as estratégias de maneira 

inclusiva e pluralística” (2005, p. 36). Assim como Yin, Richardson também defende 

a complementaridade dos métodos: “Embora existam diferenças ideológicas 

profundas, podem-se identificar três instâncias de integração entre ambos os 

métodos: no planejamento da pesquisa, na coleta de dados e na análise da 

informação” (2008, p. 88). 

Sem entrar no embate ideológico que divide os defensores de métodos 

qualitativos e os de métodos quantitativos na pesquisa social, este trabalho adotou 

preferencialmente o método qualitativo, por julgá-lo o adequado ao objeto da 

pesquisa. Como apoio, o método quantitativo também foi usado, especialmente no 

exame dos resultados acadêmicos e do custo do modelo CEEGP em comparação 

com o orçamento da educação pública no país. 

Para justificar uma opção pelo método qualitativo, argumentam Godoi e 

Balsini:  

Nesse cenário não se buscam regularidades, mas a compreensão 
dos agentes, daquilo que os levou singularmente a agir como agiram. 
Essa empreitada só é possível se os sujeitos forem ouvidos a partir 
da sua lógica e exposição de razões (2006, p. 91).  

A escolha do método qualitativo para este caso também está de acordo com o 

que afirma Richardson: 

As investigações que se voltam para uma análise qualitativa têm 
como objeto situações complexas ou estritamente particulares. Os 
estudos que empregam uma metodologia qualitativa podem 
descrever a complexidade de determinado problema, analisar a 
interação de certas variáveis, compreender e classificar processos 
dinâmicos vividos por grupos sociais, contribuir no processo de 
mudança de determinado grupo e possibilitar, em maior nível de 
profundidade, o entendimento das particularidades do 
comportamento dos indivíduos (2008, p. 80). 

Um dos instrumentos adotados neste estudo de caso foi a pesquisa de 

campo. Ela caracteriza-se quando é necessário realizar a observação empírica no 

local onde ocorre o fato, utilizando-se de instrumentos como as entrevistas 

semiestruturadas. Sobre essa técnica de entrevista, esclarece Tim May: 
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O entrevistador, que pode buscar tanto o „esclarecimento‟ quanto a 
„elaboração‟ das respostas dadas, pode registrar informação 
qualitativa sobre o tópico em questão. Isso permite que ele tenha 
mais espaço para „sondar‟ além das respostas e, assim, estabelecer 
um diálogo com o entrevistado (2004, p. 148). 

May justifica a importância das entrevistas porque “são utilizadas como um 

recurso para entender como os indivíduos decifram o seu mundo social e nele 

agem” (2004, p. 169). 

A pesquisa bibliográfica também foi uma ferramenta usada. Por definição, ela 

acontece quando a consulta é feita a textos que estão disponibilizados ao acesso 

público.  

Para iniciar a coleta de dados em uma pesquisa qualitativa, a primeira etapa é 

a definição do critério para a escolha dos sujeitos. 

 

4.2. Critério de escolha dos sujeitos   

Na pesquisa de campo, o método para a escolha da amostra adotou o critério 

da tipicidade dos sujeitos.  

Na escolha dos entrevistados para esta pesquisa, a tipicidade configurou-se 

na participação de indivíduos que tiveram uma elevada representatividade na 

experiência ou detêm, reconhecidamente, conhecimento sobre o assunto. Alguns 

deles, inclusive, por terem participado de experiências com o mesmo objetivo. 

Seguindo o preceito acadêmico, aqui não serão feitas suas identificações, apesar de 

autorizadas. São eles: 

1. Engenheiro. Executivo de empresa multinacional. Participou da experiência 

como um dos representantes da iniciativa privada. 

2. Professor de instituição pública. Exerceu cargos executivos no setor público 

e na iniciativa privada. Participou da implementação do CEEGP e do Procentro 

como representante do setor público. 

3. Professora de instituição pública, mas não da rede estadual. Exerceu cargo 

de direção na administração pública e de consultoria na iniciativa privada. Participou 

da experiência pelo setor público. 

4. Psicóloga com mestrado em Gestão e Planejamento pela Universidade de 

Madri. Exerceu funções de direção no setor público e na iniciativa privada. Participou 

da experiência em cargo do setor público. 
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5. Professora aposentada da rede pública estadual. Acompanhou a 

experiência como representante do setor sindical. 

6. Pesquisadora, graduada em Ciência Política, com mestrados em 

Administração Pública pela Universidade de Massachusetts e Políticas Públicas pela 

Universidade de Princeton. Atua em instituições do terceiro setor. Estudou a 

experiência. 

7. Psicólogo com PhD em Pesquisa Educacional pela Florida State University. 

Mais de 30 livros publicados no Brasil e no exterior. Coordena instituição de 

consultoria para redes de ensino estruturado. 

8. Psicóloga. Coordenadora de rede de ensino estruturado. 

9. Economista com mestrado pela Universidade de Yale e PhD pela 

Universidade de Vanderblit. Mais de 35 livros publicados. Trabalhou em 

organizações multilaterais internacionais e em instituições educacionais privadas, 

inclusive com atuação em redes de ensino estruturado.    

 

4.3. Coleta de dados 

A coleta de dados qualitativos foi feita através de entrevistas por pauta, 

semiestruturadas. Os entrevistados receberam previamente a pauta da entrevista e, 

na ocasião, quando necessário para um maior esclarecimento ou aprofundamento, 

novas perguntas foram feitas. As entrevistas foram gravadas com o consentimento 

dos entrevistados e posteriormente transcritas (APÊNDICE A). As perguntas da 

pauta inicial foram as seguintes: 

1. De acordo com sua experiência, há vantagens evidentes do ensino em 

tempo integral sobre o ensino em tempo parcial? 

2. Há uma afirmação recorrente entre educadores: “É relativamente fácil 

realizar um projeto piloto de sucesso. Difícil é universalizar essa experiência para 

toda a rede”. Qual a sua opinião sobre essa afirmação? 

3. Que oportunidades e obstáculos existem para a reprodução de um projeto 

piloto com o objetivo de universalizá-lo por toda a rede escolar? 

4. Quais instrumentos de gestão podem assegurar a qualidade da educação 

na progressiva implantação de um novo modelo em uma rede escolar? 

5. Como vê a utilização de tecnologia de gestão do setor privado em redes 

públicas? Essas parcerias são imprescindíveis para o sucesso dos programas de 

qualidade da educação? 
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6. Na rede pública há recursos humanos (gerenciais e docentes) suficientes 

para a universalização de um projeto piloto de sucesso? Em caso negativo, é 

possível estimar o percentual de pessoal apto a uma capacitação desse padrão de 

qualidade? 

7. Conhece alguma experiência de capacitação de professores da rede 

pública acompanhada de uma certificação necessária para o professor ser recrutado 

para novos programas educacionais? Qual a sua opinião? 

8. Além da gestão, é necessária a padronização de um modelo pedagógico 

com procedimentos pré-definidos para os professores em sala de aula? 

9. Como vê a ideia de autonomia da escola? Em caso positivo, quais devem 

ser seus limites? 

10. Uma das explicações para projetos pilotos funcionarem bem e a qualidade 

cair com o aumento da escala é o fator motivacional. Em sua opinião, existem 

instrumentos capazes de manter a motivação da equipe em casos de replicação de 

um projeto piloto educacional? 

11. Qual sua opinião sobre sistemas de incentivo que aumentam a 

remuneração dos professores em função de resultados? 

12. Em caso positivo, essa premiação por resultados deve ser homogênea 

para toda a equipe, deve obedecer ao critério de desempenho individual do 

professor ou deve considerar ambos, em um modelo misto? 

13. Há instrumentos capazes de assegurar a blindagem institucional de um 

programa de replicação de projetos pilotos de sucesso? 

14. Gostaria de fazer alguma consideração adicional? 

Nos itens quantitativos, as fontes foram bibliográficas. Os resultados 

acadêmicos e os custos da rede pública foram obtidos junto ao Inep e, no caso dos 

dados dos custos do CEEGP e do Procentro, as fontes foram publicações sobre a 

experiência. 

 

4.4. Tratamento dos dados: as hipóteses formuladas 

Algumas hipóteses foram formuladas para tratar o conteúdo das entrevistas 

de maneira a atingir o objetivo da pesquisa. Para alcançar a universalização, o 

projeto piloto e seu programa de replicação devem responder às hipóteses 

formuladas a seguir: 
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1. Os resultados acadêmicos do CEEGP e do Procentro justificam a opção 

pelo modelo? 

Sem o atendimento desse pré-requisito, a utilização do piloto sequer seria 

desejável. 

2. Os custos são compatíveis com o orçamento público da educação básica 

no país? 

 Essa é outra pré-condição primordial. A reprodução do modelo só é viável se 

seus custos forem compatíveis com o orçamento público para a educação básica no 

país. Aqui cabe uma observação. Apesar de a proposta do CEEGP e do Procentro 

ser voltada para o ensino médio, a comparação é feita com o financiamento da 

educação básica. Por silogismo: se o ensino médio é mais caro e complexo que o 

ensino fundamental e a educação básica é composta pelos dois; se um valor per 

capita de financiamento atende ao  ensino médio, ele pode também ser aplicado ao 

fundamental; portanto, a todo ensino básico.  

3. O modelo de gestão é adequado ao objetivo da universalização do 

modelo? 

As deficiências na gestão são, reconhecidamente, um dos fatores mais 

críticos na educação pública do país. As escolas do Procentro, por sua vez, 

apresentam uma arquitetura funcional inovadora, que pressupõe a participação da 

iniciativa privada, dá grande ênfase ao papel do diretor e aplica princípios como forte 

planejamento, acompanhamento e avaliação. O que se deseja estudar, ao levantar 

essa hipótese, é se esse modelo de gestão tem possibilidade de ser replicado em 

escala.    

4. Existem, na rede pública, recursos humanos (gerenciais e docentes) 

suficientes para a universalização dessa experiência?  

A não existência desses recursos seria um elemento limitador no processo de 

replicação, pois este ficaria restrito ao percentual de recursos humanos qualificados 

disponíveis. 

5. O sistema de incentivos adotado é capaz de manter a motivação 

organizacional, mesmo com a ampliação do número de escolas? 

 A desmotivação na reprodução de pilotos é um fenômeno conhecido. Atores 

individualmente observados no projeto piloto passam a ser apenas um número em 

grandes redes, o que desmobiliza a motivação inicial. Esse é, portanto, um aspecto 

que merece ser investigado. 
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6. O modelo pedagógico, baseado no conceito de ensino estruturado em 

tempo integral, é adequado ao objetivo proposto? 

Essa discussão pedagógica é inevitável. Com o propósito da universalização 

do modelo, é necessário capacitar professores para procedimentos pré-definidos em 

sala de aula, ou mais adequado seria respeitar a autonomia pedagógica de cada 

escola, deixando-as livres para a construção da sua própria proposta pedagógica? 

7. É possível assegurar a continuidade administrativa até que o programa 

tenha o tempo suficiente para sua universalização? 

 Sem atender a essa condição, o programa, por mais efetivo que seja, poderia 

ser interrompido antes de atingir seu objetivo. 

 

4.5. Análise dos dados 

De acordo com Yin, esta é a fase mais difícil do estudo de caso: “Nenhuma 

das estratégias é fácil de usar. Nenhuma pode ser aplicada de forma mecânica, 

seguindo-se uma receita de cozinha comum” (2005, p. 169). Ao identificar que novos 

pesquisadores são induzidos ao uso de “fórmulas”, “receitas” ou “ferramentas”, o 

autor assevera que, em vez disso, o resultado do trabalho “depende muito do próprio 

estilo rigoroso de pensar que o pesquisador possui, juntamente com a apresentação 

suficiente de evidências e a análise cuidadosa de interpretações alternativas” (2005, 

p. 138). 

 Para enfrentar o desafio da análise dos dados no estudo de caso, Yin (2005) 

faz algumas recomendações: a) a análise deve se basear em todas as evidências; 

b) as explicações alternativas devem ser utilizadas como explicações concorrentes; 

c) o pesquisador deve se concentrar na questão mais importante; d) o pesquisador 

deve utilizar seu conhecimento prévio de especialista no assunto.  

Entre as três possíveis estratégias de abordagem elencadas pelo autor, quais 

sejam, proposição teórica, explanações concorrentes ou descrição de caso, este 

trabalho adota a da descrição de caso. É a partir da descrição do caso de sucesso 

do CEEGP e do Procentro que são lançadas hipóteses exploratórias sobre as 

possibilidades de universalização da experiência. 

Na análise da entrevista, May também relativiza a importância do formalismo 

metodológico. Depois de apresentar um conjunto de técnicas de entrevista, com 

seus processos de categorização, codificação e modalidades de análise, afirma: “A 

análise de entrevistas, quaisquer que sejam os focos do estudo, pode ser um 
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processo longo no qual a perseverança, a perspicácia teórica e uma habilidade para 

enxergar detalhes são fundamentais” (2004, p. 169). Na mesma direção, argumenta 

Mattos: “no fundo, quem investiga procura argumentos e espera poder comunicá-los. 

Tudo o que se pode fazer é produzir evidências para um público a quem o 

pesquisador-autor se dirige” (2006, p. 355). E conclui: “Assim, também na 

metodologia científica andar se aprende andando em uma variedade de terrenos e 

situações” (2006, p. 365). A análise dos dados qualitativos desta pesquisa, assim 

sendo, foi realizada sem a adoção de “fórmulas” ou “receitas” pré-estabelecidas. A 

busca permanente foi por evidências que pudessem esclarecer as hipóteses 

formuladas no trabalho.   

No caso dos dados quantitativos, foram feitas comparações diretas do 

rendimento acadêmico das escolas do Procentro com o resultado de outras redes 

públicas do país para os anos de 2006, 2007, 2008 e 2009. Para 2009, também foi 

feita a comparação entre os resultados das escolas de ensino médio do novo 

programa de escolas de referência do Governo de Pernambuco e as demais escolas 

de ensino médio da rede estadual. No estudo de custos, além da comparação direta 

dos custos das escolas do Procentro com o valor médio do financiamento público da 

educação básica no Brasil, foram feitas projeções das perdas com evasão e 

repetência em ambos os casos.   

 

4.6. Limitações do estudo  

A primeira limitação do estudo está associada ao método adotado, o estudo 

de caso. 

A crítica mais comum a esse tipo de pesquisa é seu baixo rigor metodológico, 

o que deixa o pesquisador com um grau de liberdade que pode produzir vieses 

comprometedores do resultado do trabalho. Outra objeção é a dificuldade para 

generalizar as conclusões de um estudo restrito a uma ou a poucas unidades 

pesquisadas (GIL, 2006). Yin (2005) reconhece esses problemas e remete para as 

habilidades do pesquisador a responsabilidade pela qualidade do resultado da 

pesquisa.      

Outras limitações deste estudo são: a) o pequeno número de escolas 

contempladas pelo Procentro, o que dificulta uma análise mais aprofundada de 

variáveis, como por exemplo, a disponibilidade de recursos humanos; b) o período 

de tempo relativamente curto da experiência, que impede uma visão de como seria o 
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comportamento, no longo prazo, de componentes como os motivacionais, entre 

outros. 
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Capítulo 5 

Os caminhos do piloto para a política 

 “Na sociedade justa, as decisões devem ser tomadas com base nos méritos sociais e 

econômicos do caso específico. Esta não é a era da doutrina; é a era do julgamento prático.” 

John Kenneth Galbraith 

Para introduzir o tema central deste trabalho e possibilitar uma breve visão do 

panorama internacional, são apresentados, neste capítulo, três exemplos de 

políticas educacionais com resultados reconhecidamente consistentes. Em seguida, 

estudadas as hipóteses capazes de universalizar o projeto piloto, transformando-o 

em política para toda a rede pública. 

 

5.1. Exemplos de políticas educacionais que deram resultado  

Os exemplos de políticas educacionais discutidos a seguir foram escolhidos 

pelo sucesso que obtiveram nas avaliações internacionais e pelo inegável 

reconhecimento que têm entre os pesquisadores do tema. São experiências 

realizadas no mesmo período de tempo, aproximadamente os últimos 50 anos, mas 

em realidades sociais, econômicas, políticas e culturais totalmente diversas. Os três 

casos selecionados, Coreia, Irlanda e Chile, são de regiões com características 

amplamente distintas: Sudeste da Ásia, Europa Ocidental e América Latina. 

 

5.1.1. O caso da Coreia 

A política educacional da Coreia do Sul é um exemplo clássico de 

planejamento a longo prazo. Suas bases foram estabelecidas a partir de 1948, com 

a fundação da República da Coreia do Sul. Três eixos foram definidos pelo Comitê 
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de Educação: a) educação para todos; b) oportunidades educacionais para as 

diferentes necessidades de ensino; c) compatibilidade com o sistema internacional. 

Com a Lei de Diretrizes e Bases, de 1950, foram normatizados alguns 

princípios: a) seis anos de ensino primário gratuito e obrigatório; b) educação 

secundária dividida entre ensino fundamental e médio, cada etapa com três anos de 

duração; c) ensino fundamental igual para todos e ensino médio diversificado; d) 

educação superior com diferentes períodos de duração e cursos destinados a 

atender as diversas demandas do país (LEE, 2007). 

Os estágios de desenvolvimento da educação da Coreia nos últimos 60 anos 

foram planejados e executados em sintonia com as fases do desenvolvimento 

econômico do país e em função de suas necessidades. Quatro etapas podem ser 

claramente definidas nessa “abordagem de crescimento sequencial”: 

1. De 1945 a 1960: recuperação da infraestrutura educacional destruída pela 

guerra e universalização da educação primária obrigatória para a população em 

idade escolar. 

2. De 1961 a 1980: esforço para a universalização do ensino fundamental 

(alcançada em 1979, tomando-se o índice de 90%) e para a expansão do ensino 

médio vocacional, com ênfase em ciência e tecnologia (universalizado em 1985). 

Para dar conta desse objetivo, foi aprovada uma legislação que garantia 12,98% do 

imposto sobre a renda para essas duas modalidades de ensino. 

3. De 1981 a 2000: expansão do ensino superior, que foi universalizado em 

1999 (considerando a taxa de 90%). Democratização e descentralização do sistema 

educacional, com o reconhecimento do sindicato dos professores e autonomia das 

províncias e de algumas regiões metropolitanas. Abolição, com a reforma de 30 de 

julho de 1980, dos exames de admissão para os ensinos fundamental e médio. Com 

o alcance do pico de matrículas nos ensinos primário (1971), fundamental (1985) e 

médio (1989), a ênfase deslocou-se para a qualidade. 

4. De 2001 até o presente: apoio à competitividade internacional do ensino 

superior, com reforço nos sistemas de pesquisa e inovação. Implantação do conceito 

de “educação permanente”, através do estímulo às empresas para disseminarem a 

prática entre seus empregados. O foco na formação de mão de obra qualificada 

transformou o Ministério da Educação em Ministério da Educação e 

Desenvolvimento de Recursos Humanos. A motivação para esse conjunto de 

medidas reestruturadoras foi a grave crise econômica de 1997 (LEE, 2007). 
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Na implantação dessa “abordagem de crescimento sequencial”, algumas 

estratégias e princípios nortearam as políticas educacionais coreanas. Em síntese, 

podem ser destacados: 

1. Expansão inicial a baixo custo: mesmo com prejuízo para a qualidade, a 

prioridade inicial da Coreia foi a universalização da educação primária. De 1945 a 

1959, 80% dos recursos nacionais para a educação foram alocados no nível 

primário. Os pais também participavam desse esforço com a aquisição do material 

didático e pagamentos aos fundos escolares. A matrícula era obrigatória para todas 

as crianças e as escolas, mesmo com a capacidade esgotada, não podiam rejeitar 

nenhuma inscrição. Nas cidades que recebiam maior fluxo migratório, chegava-se 

ao número de 90 alunos por sala de aula. 

2. A “abordagem igualitária”: uma das diretrizes que orientaram a política 

educacional coreana foi a busca da equalização das oportunidades e do 

desempenho escolar. Para isso foram abolidos os exames de admissão no ensino 

fundamental e médio, e o critério de acesso passou a ser a proximidade com a 

residência e sorteio. As escolas das regiões mais carentes passaram a receber mais 

recursos e as famílias mais pobres ficaram isentas de pagar o material didático e as 

taxas escolares. Os professores faziam rodízio nas escolas públicas e as escolas 

privadas eram obrigadas a receberem alunos das públicas pelas mesmas taxas 

cobradas nestas. Em 1980, as aulas particulares de reforço foram banidas pela 

reforma de 30 de julho. Apesar dos aspectos positivos, havia a crítica à 

heterogeneidade das salas de aula e à falta da “competição positiva” entre escolas e 

entre alunos. 

3. A sinergia entre educação e economia: desde o primeiro plano quinquenal 

de desenvolvimento, de 1962, a educação foi considerada um dos principais 

instrumentos para promover o progresso do país. A formação da mão de obra 

sempre foi orientada para as necessidades da economia, em cada etapa do seu 

desenvolvimento, desde a expansão industrial ao surgimento dos serviços 

modernos, como a tecnologia da informação e da comunicação (TIC). Por outro 

lado, o crescimento econômico permitiu o permanente aumento do investimento em 

educação. 

4. A busca da qualidade: De 1960 a 1980, dois fenômenos simultâneos 

tornaram mais difícil o desafio da qualidade na educação da Coreia: a exponencial 

ampliação da oferta de vagas nas escolas e o robusto crescimento econômico, que 
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atraía professores para outras profissões com melhor remuneração no mercado. 

Esse desafio foi enfrentado com uma remuneração mais atrativa e outras vantagens, 

como estabilidade no emprego e aposentadoria com idade menor que outras 

categorias profissionais.  A tabela 20 demonstra o quanto foi levada a sério pela 

Coreia a política de remunerar bem os professores do país (LEE, 2007). 

 

Tabela 20: Coreia – Comparação internacional dos salários dos 

professores X PIB per capita (1996) – (unidade: dólares americanos em PPP) 

 
Salário professores 
– primeiro ano (A) 

(mínimo) 

Salário professores – 
15 anos de carreira 

(B) (mínimo) 

Maior salário para 
professores (mínimo) 

A /  
PIB per 
capita 

 

B / 
PIB per 
capita 

 

República da Coreia 23.675 42.311 67.353 1,7 3,1 

Austrália 19.166 34.897 3.897 0,9 1,7 

França 19.474 26.298 36.409 0,9 1,3 

Alemanha 28.384 35.885 38.703 1,3 1,7 

EUA 24.090 32.533 40.398 0,9 1,2 

Reino Unido 19.434 29.948 29.948 1,0 1,6 

Noruega 17.328 21.127 21.416 0,7 0,9 

Finlândia 17.664 23.384 24.057 0,9 1,2 

Média da OCDE 18.486 25.360 31.186 1,0 1,4 
 

Fonte: COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS; CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO 

COMÉRCIO SESC/SENAC INSTITUTO ALFA E BETO, 2007, p. 70, baseado em: LEE, Ju Ho., et AL. (2000). Economic 

Analysis of Teacher Remuneration and Policy Reform. 

 

A figura 11 mostra o aumento salarial dos professores e, simultaneamente, a 

redução do número de alunos por turma e por professor. Essas foram variáveis 

fundamentais na estratégia pela busca da qualidade na educação da Coreia. 
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Figura 11: Coreia – Comparação entre evolução da remuneração dos 

professores com evolução do PIB per capita e número de estudantes por sala 

de aula 

 

Fonte: COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS; CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO  

COMÉRCIO SESC/SENAC INSTITUTO ALFA E BETO, 2007, p. 69. 

 

5. A formação dos professores: Além de bem remunerar e instituir políticas 

atrativas, a formação de professores na Coreia dispõe de um vasto arsenal de 

instrumentos. A partir de 1981, todos os cursos de curta duração, de dois anos, 

passaram a cumprir quatro anos de carga horária. As várias universidades e 

faculdades e a Universidade Nacional de Educação da Coreia formam 

aproximadamente 25.000 professores por ano. O processo de seleção para o ensino 

superior envolve prova de aptidão, conhecimentos acadêmicos e humanidades. Para 

reter os alunos mais talentosos, as faculdades nacionais de educação oferecem 

bolsas aos 15% melhores. No currículo, têm uma atenção especial as disciplinas de 

tratamento da informação, para atender às exigência da sociedade informatizada, e 

ainda as de atitude em sala de aula e comunicação com os estudantes. Para o 

acesso à carreira, afora o concurso, é necessária uma certificação após período de 

capacitação a ser realizado pelas diversas instituições nacionais. Há ainda um 

programa de treinamento internacional em parceria com países da Ásia, Europa, 

América do Norte e Oceania para conhecimento avançado, métodos educacionais, 

metodologia científica e assuntos científicos e industriais (COREIA, 2004). 
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Outras ações adotadas para assegurar a qualidade foram: a) a criteriosa 

seleção dos livros didáticos; b) a adoção de sistemas de avaliação internos e 

externos; c) a crescente utilização da TIC no desenvolvimento de programas 

instrucionais e de administração escolar, disponibilizados na internet; d) a criação do 

Sistema Educacional Televisivo, que veicula programas educativos destinados a 

alunos do ensino primário e secundário, na tentativa de abolir a arraigada, e 

novamente liberada, cultura de contratação de aulas particulares suplementares 

pelas famílias coreanas. 

Quanto aos sistemas de avaliação, as avaliações internas são aquelas 

realizadas pela própria escola. Seus resultados são utilizados como um dos itens 

para o acesso dos alunos ao ensino superior. As avaliações externas são de escopo 

internacional, como o Pisa, ou nacional, realizadas pelo Instituto Coreano para 

Currículo e Avaliação (Kice). Os resultados do Kice são divulgados apenas nos 

níveis regional e nacional. A resistência das organizações dos professores impede a 

consulta pública dos dados pormenorizados. A mesma resistência impossibilita a 

avaliação de professores e escolas (LEE, 2007).  

Existe também uma visão crítica ao extremo “zelo educacional” da Coreia. 

Educadores de formação mais humanista referem-se a ele como uma verdadeira 

“obsessão nacional” pela ascensão social através da educação. O valor da 

educação seria meramente “instrumental”. Não estaria a serviço de ideais como a 

construção de uma civilização melhor.     

Essa opinião fundamenta-se em alguns dados. Atualmente, as famílias 

coreanas gastam em torno de 20% de sua renda com aulas particulares para seus 

filhos terem acesso às instituições de maior prestígio no ensino superior. Isso 

representa um dispêndio de 1,5 a 2% do PIB. Após concluírem o horário da aula nas 

instituições formais, os estudantes frequentam de duas a três instituições privadas, 

gastando, em média, 22 horas semanais com essas aulas particulares. Esse 

fenômeno de alta competição a alto custo tem provocado, inclusive, um êxodo de 

alunos coreanos, do primário e do secundário, para instituições estrangeiras. O 

percentual de estudantes que fizeram essa opção saltou de menos de 2%, em 

meados da década de 1990, para 10% em 2002. O custo dessa evasão para o 

exterior, para a realização de cursos de curta ou longa duração, custou ao país 4,6 

bilhões de dólares, em 2002 (CHA, 2004). 
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5.1.2. O caso da Irlanda 

As características mais marcantes das quatro primeiras décadas da Irlanda, 

independente a partir de 1921, foram a estagnação econômica e a “hemorragia 

populacional”. Desencorajada pela falta de oportunidades, grande parte da 

população jovem emigrava do país, fazendo com que a taxa da população 

dependente (de 0 a 15 anos e acima de 65 anos) ficasse acima da taxa da 

população economicamente ativa. Arcar com as despesas dessa população 

dependente forçava a elevação da carga de impostos, e estes, por sua vez, 

desestimulavam novos investimentos. 

A partir dos anos 1960, a Irlanda deu início a um vigoroso processo de 

crescimento econômico que lhe rendeu o apelido de “Tigre Celta”. Alguns foram os 

fatores responsáveis por esse processo: a) desde 1972 a Irlanda filiou-se à 

Comunidade Europeia, o que lhe proporcionou a ampliação do mercado para seus 

produtos e várias formas de subsídios, sobretudo no investimento em educação 

superior e infraestrutura; b) atração do investimento direto estrangeiro, 

principalmente de instituições financeiras que para lá se deslocaram por causa de 

uma legislação transparente e baixos impostos, e empresas de alta tecnologia, 

interessadas na mão de obra qualificada; c) população anglófona, inexistência de 

barreiras culturais e aproximação com os Estados Unidos por razões históricas; d) 

instituições políticas estáveis; e) parceria social entre setores sindicais e patronais, o 

que gera um ambiente relativamente livre de conflitos; f) final da emigração e início 

do processo inverso, de imigração, motivado pelo surgimento de novas 

oportunidades; g) o alto investimento em educação (ROCHE, 2004). 

Apesar de vários autores enxergarem uma interdependência entre esses 

fatores, há consenso que a educação foi um fator-chave para o “milagre do Tigre 

Celta”. 

A decisão do governo irlandês, de investir fortemente em educação, teve 

origem em um estudo da OCDE, de 1965, intitulado Investimento em educação, que 

identificou fragilidades e propôs uma ampla reforma para o sistema educacional do 

país. O principal ponto da reforma proposta era mudar a ênfase do currículo, então 

concentrado no ensino das humanidades e na literatura dos clássicos, 

redirecionando-o para a matemática, as ciências naturais e a tecnologia, sobretudo a 

computação. 
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Desde esse ponto de inflexão, a Irlanda elevou a educação à condição de 

uma das prioridades nacionais. A matrícula tornou-se obrigatória até os 15 anos de 

idade, a infraestrutura foi requalificada e ampliada, o ensino secundário passou a ser 

gratuito, foi criado um programa de bolsa de estudos para alunos de baixa renda no 

ensino superior (desde meados dos anos 1990 o ensino superior é totalmente 

gratuito) e implantada uma rede de faculdades técnicas regionais, hoje denominadas 

Institutos de Tecnologia.  

Atualmente a educação é compulsória dos 6 aos 16 anos de idade. A primária 

vai dos 6 aos 12 anos e a secundária tem dois ciclos, o júnior, dos 12 aos 15 anos, e 

o sênior, dos 16 aos 18. No júnior, o currículo é igual para todos. No sênior, o aluno 

faz escolhas de disciplinas, de acordo com sua vocação. Ao concluírem o ciclo 

primário, os estudantes não prestam nenhum tipo de exame, mas no secundário há 

dois obrigatórios: o Júnior Certificate, para o primeiro ciclo, e o Leaving Certificate, 

para a continuidade dos estudos. Hoje, 85% dos alunos prestam o Leaving 

Certificate e continuam seus estudos, acadêmicos ou profissionalizantes, e apenas 

3,2% abandonam antes do Júnior Certificate (ROCHE, 2004). 

Apesar de o gasto público com educação não ser muito elevado para os 

padrões da OCDE (4,5% do PIB contra 6% de média dos outros países), com 

aproximadamente 6.000 dólares por aluno/ano, a Irlanda é um destaque nos 

sistemas internacionais de avaliação. Esse aspecto chama a atenção para a 

estratégia adotada no alcance desse padrão de qualidade. Alguns pontos merecem 

ser ressaltados: 

1. A busca da equidade: Por razões históricas, todas as escolas primárias da 

Irlanda são privadas. Acima de 98% delas pertencem à Igreja, principalmente à 

Igreja Católica. Apesar de privadas, são totalmente financiadas pelo Estado. As 

escolas são responsáveis pela contratação dos professores, mas é o Estado quem 

os remunera. Além do financiamento do Estado, essas escolas complementam seus 

fundos com arrecadação junto aos pais e às comunidades a que pertencem. Para 

compensar o maior fluxo de recursos para as escolas das regiões mais ricas, o 

governo realiza um conjunto de programas que buscam a equidade entre todas as 

escolas do sistema. As escolas das regiões mais pobres recebem mais recursos 

financeiros, mais equipamentos e mais professores. Para evitar desigualdades no 

ensino superior, inicialmente foi implantado um sistema de bolsas para os mais 

pobres. Posteriormente, todas as mensalidades em universidades foram abolidas.  
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2. A liderança é exercida pelo diretor: O fato de quase todas as escolas 

primárias e secundárias irlandesas serem privadas dá a elas um grau de autonomia 

muito mais elevado, em relação às escolas de outros países. Nas escolas 

irlandesas, a principal liderança é o diretor, que tem a possibilidade de escolher os 

professores e definir aspectos do currículo e da vida administrativa e financeira da 

escola. Os diretores são selecionados entre os professores e precisam ter pelo 

menos cinco anos de experiência em sala de aula. As gratificações pelo exercício da 

função são maiores quanto maior for a escola, e há um programa permanente de 

treinamento e apoio para o desenvolvimento da liderança. Como mediadores do 

papel dos diretores, nos anos 1970, foram introduzidos os Conselhos de 

Administração Escolar, constituídos por professores e por pais de alunos, para 

democratizar a gestão das escolas. Ao Estado cabe a realização dos programas de 

apoio, a inspeção e a avaliação através dos exames regulares. 

3. Professores bem formados e remunerados: A remuneração dos 

professores irlandeses está acima da média da OCDE, equivalendo-se à 

remuneração de professores americanos, ingleses, japoneses e australianos. A 

escala salarial é a mesma para professores primários e secundários, e todos têm 

nível superior. A boa remuneração e o prestígio da profissão fazem o acesso ao 

curso superior ser muito concorrido. Os candidatos que fazem essa opção estão 

entre os 20% melhores do Leaving Certificate. A formação pode ser de três ou 

quatro anos e a certificação só acontece após o primeiro ano em sala de aula, 

depois de acompanhamento sistemático de um membro da Inspetoria Estadual. A 

partir desse estágio, passam a ter permanentemente cursos de aperfeiçoamento 

profissional, desde os cursos à distância, de curta duração, ao mestrado e 

doutorado, cujas aulas são ministradas à noite e aos sábados. 

4. Currículo moderno e flexível: O currículo das escolas primárias foi 

elaborado inicialmente em 1971 e revisto em 1999. Sua ênfase maior é em leitura e 

matemática, com espaço destacado também para ciências, tecnologia e artes. A 

carga horária dos 7 aos 14 anos é de 7.300 horas, contra uma média da OCDE de 

6.850 horas. Há uma orientação para o processo de ensino ser baseado na 

descoberta e no estímulo permanente à curiosidade. As salas de aula são alegres e 

bem iluminadas (HILAND, 2007). 

5. Planejamento e avaliação: Há dois instrumentos que funcionam 

articuladamente: o Planejamento Escolar Global e a Avaliação Escolar Global. 
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Ambos são colaborativos. No planejamento são definidas metas para um processo 

contínuo e permanente de melhoramento do desempenho da escola. A 

disseminação de uma “cultura do progresso”. Tudo isso em um ambiente de 

autonomia escolar em que cada escola define seus caminhos. A avaliação é 

realizada por um inspetor escolar que examina itens como economia, eficiência e 

efetividade da escola. Toda a comunidade escolar interage com o inspetor. São 

ouvidos o diretor, os professores, o pessoal administrativo e os pais dos alunos. O 

relatório final de cada escola fica disponível para consulta pública na página da 

internet do Departamento de Educação e Ciência do governo irlandês. 

Diferentemente da maioria dos países da OCDE, a Irlanda resiste a fazer testes 

nacionais para comparar desempenho de escolas. Essa é uma posição dos 

professores que tem sido acatada pelos sucessivos governos. A exceção é o Pisa, 

que apenas mede as taxas nacionais e as compara com as de outros países. Apesar 

de utilizarem essas notas nacionais para avaliarem o desempenho dos seus alunos 

em exames internos, os professores utilizam um provérbio irlandês para ridicularizar 

a ideia de aferição permanente de desempenho: “Um fazendeiro não engorda sua 

vaca ao pesá-la regularmente” (HILAND, 2007, p. 113). 

 

5.1.3. O caso do Chile 

O Chile foi, nos últimos 50 anos, um grande laboratório de políticas 

educacionais. 

 Nos anos 1960, no governo de Eduardo Frei, o sistema educacional foi 

organizado, e iniciou-se a coleta de dados e o planejamento a longo prazo. No final 

da década, o ensino fundamental estava praticamente universalizado. 

Entre 1971 e 1973, no governo Salvador Allende, foi instituído o projeto 

Escola Nacional Unificada, que impregnou a educação de forte conteúdo ideológico. 

Ela passou a ser controlada por instituições políticas e sindicais e sua finalidade era 

servir aos ideais revolucionários. 

Com o golpe militar de 1973, foram feitas transformações profundas nas 

políticas nacionais. A Declaração de Princípios da Honorável Junta de Governo 

estabelecia que o papel do Estado era assumir apenas as atividades que não 

pudessem ser transferidas para a iniciativa privada. O Chile deveria ser uma “nación 

de proprietários y no de proletários”. O Estado deveria ser subsidiário, não prestador 

de serviços (ARAÚJO, 2006).   
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A política educacional seguiu a mesma orientação. As escolas, até então 

controladas pelo governo central, foram municipalizadas. Implantou-se um sistema 

de vouchers para financiar a educação em escolas privadas, que eram escolhidas 

pelos alunos em sistema de livre mercado. De posse do voucher, a família fazia a 

escolha da escola privada de sua preferência. Esse modelo, implantado em 1981, 

estimulou a concorrência e a criação de mais de mil novas escolas privadas. A taxa 

de matrícula no setor subiu de 20% para 40%, do total de matrículas no país. Em 

1987 o Ministério da Educação chileno não tinha mais nenhuma escola sob sua 

responsabilidade (ARAÚJO, 2006). 

 No ano seguinte, foi criado o Sistema de Medición de La Calidad de La 

Educación (Simce), um sistema universal de avaliação que aferia o desempenho dos 

alunos em diversas matérias. Em março de 1990, antes de deixar o poder, o 

governo Pinochet editou uma nova lei orgânica para a educação, a Ley Orgánica 

Constitucional de La Enseñanza (Loce), que ratificava legalmente o modelo 

implantado (SCHWARTZMAN, 2007).  

A partir de 1990, teve início o período democrático que levou ao poder uma 

coalizão de centro-esquerda, a Concertación. O objetivo da nova política 

educacional da Concertación era atingir a equidade através de descriminação 

positiva e da regulamentação do sistema de subvenções. A Loce, com as diretrizes 

do sistema anterior, foi mantida e foram implantadas novas diretrizes, na busca de 

aperfeiçoar o modelo existente (KRAWCZYK; VIEIRA, 2010). Alguns pontos 

merecem destaque: 

1. Aumento do financiamento público à educação: Entre 1990 e 2001, em 

termos reais, o gasto por estudante na educação primária aumentou 151%, na 

secundária, 200%, e, na superior, 63%. Um dos efeitos dessa ampliação do 

financiamento foi o aumento substancial do salário dos professores, que passaram a 

receber 2/3 desses investimentos. Houve, também, no período, um aumento das 

despesas privadas com a educação, sobretudo no ensino superior, em que todas as 

instituições são pagas. Estima-se que o Chile investia em educação, em 2000, 7,4% 

do PIB, sendo 3,8% do setor público. 

2. Implantação do Sistema Nacional de Evaluación del Desempenho de los 

Estabelecimentos Educacionales Subvencionados (Sined): A partir de 1996, esse 

sistema de avaliação foi implantado para premiar os professores das escolas 

públicas municipais e das particulares subvencionadas. A premiação era dada à 
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escola, para ser distribuída entre seus membros. Não havia critérios individuais para 

avaliação de professores. 

3. Programas de apoio às escolas de menor desempenho: As escolas rurais, 

as de ensino fundamental com menor desempenho e as escolas em situação crítica 

receberam programas especiais de apoio. 

4. Programas complementares: Também foram instituídos programas para a 

formação de professores, o fornecimento do livro didático, a criação de laboratórios 

de informática e o aumento da carga horária para seis horas de aula por dia 

(SCHWARTZMAN, 2007). 

Apesar desse esforço, os resultados do Simce ao longo dos anos 1990 não 

demonstraram grande progresso na qualidade da educação do Chile. A principal 

conclusão a que chegou o sistema de avaliação foi constatar que as escolas 

particulares são melhores que as particulares subsidiadas, e estas são melhores que 

as públicas municipais, reproduzindo fielmente a estratificação socioeconômica do 

país. Esses resultados, inclusive, foram obtidos em termos relativos, com base em 

resultados anteriores da própria escola, e não em termos absolutos, o que 

aumentaria ainda mais a desigualdade. Houve, também, uma pequena redução de 

desigualdade entre as escolas que receberam os programas complementares e o 

resto do sistema. 

Quanto ao Sined, a constatação estatística foi de que teve um pequeno efeito 

positivo, mas concentrado nas escolas situadas em locais de maior renda. Nas 

escolas municipais que atendiam a clientela de mais baixa renda, o efeito foi 

praticamente nulo.  

A divulgação dos dados do Pisa de 2000 confirmou o diagnóstico do Simce e 

provocou uma grande repercussão no país, fato que não aconteceu no Brasil, 

mesmo tendo ficado este em posição desfavorável ao vizinho. 

O relatório da OCDE foi enfático no que diz respeito às falhas do currículo. 

Em 1996, o Chile fizera uma mudança estrutural no currículo, adotando uma 

orientação construtivista, com práticas pedagógicas mais livres, mais criatividade, 

interdisciplinaridade, e maior autonomia das escolas para definirem seus currículos. 

A conclusão do relatório foi que os professores não tinham as competências 

necessárias para esse modelo de ensino. Sentiam-se inseguros para lecionar suas 

disciplinas, pois não dominavam seus conteúdos. A receita foi a adoção de 

currículos mais precisos, com a formação dos professores focada nesses conteúdos 
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e nos métodos do ensino estruturado, com o supervisionamento do trabalho prático 

em sala de aula. O Chile iniciou a adoção desse novo modelo em 2001. 

Entre abril e junho de 2006, mais um fato político redirecionou a política 

educacional chilena. Uma greve geral dos estudantes, conhecida como revolta dos 

pinguins (por causa da cor dos uniformes estudantis), mobilizou em manifestações 

de rua entre 500 mil e um milhão de alunos, com expressivo apoio dos professores. 

As reivindicações eram: a) revogação da Loce, de 1990; b) a renacionalização das 

escolas municipais; c) a gratuidade dos exames de acesso à universidade; d) a 

gratuidade da passagem de ônibus para os estudantes (SCHWARTZMAN, 2007). 

Após um processo de negociação que durou quase dois anos, finalmente, em 

13 de dezembro de 2007, o governo chileno anunciou um Acordo Nacional pela 

Reforma da Educação, com apoio de todos os partidos e dos movimentos sociais 

ligados à educação. Seus principais pontos: 

1. Fica mantido o sistema com escolas particulares, particulares 

subvencionadas e públicas municipais. As famílias podem fazer livremente sua 

opção. 

2. Os ciclos escolares ficam divididos em dois de seis anos: os primeiros 

constituem a educação básica, e os seis anos seguintes, a educação de nível médio. 

Nos últimos dois anos do ensino médio, o aluno pode fazer a opção para a área 

científica e tecnológica ou para a área humanística. 

3. Para enfrentar o problema da desigualdade, na educação básica as 

escolas não podem realizar seleção de alunos. A partir do ensino médio, estão 

autorizadas a fazê-lo, mas com critérios públicos e transparentes. 

4. Para evitar que flutuações políticas descontinuem a política educacional, 

fica criado um Conselho Nacional de Educação. 

5. Para assegurar o caminho em busca da qualidade, fica criada uma agência 

de controle de qualidade. As escolas passam a ter a exigência de um padrão mínimo 

de qualidade e metas anuais a cumprir. Caso essas metas não sejam cumpridas, a 

escola sofre uma intervenção de uma nova Superintendência de Educação. 

6. O currículo terá 70% do seu conteúdo definido com clareza pelo Ministério 

da Educação, através de programas de curso e planos de aula. Os outros 30% ficam 

a cargo da escola (SCHWARTZMAN, 2007). 

Os dados do Pisa de 2009 são recompensadores para o esforço do Chile. Ele 

foi o segundo país que mais avançou na última década. Ficou abaixo apenas de 
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Luxemburgo, que tem renda per capita muito mais elevada (PNUD, 2010). Dos 40 

pontos adicionados à media de leitura, 51 foram da parcela de alunos mais pobres 

que realizaram a prova. O significado desses números é que, além de avançar na 

qualidade, o Chile está reduzindo sua desigualdade educacional. (OECD, 2010).  

Para efeito de comparação, o Brasil, que foi o terceiro colocado entre os que 

mais avançaram na média geral, teve sua nota em Leitura acrescida em 16 pontos, 

mas a contribuição dos mais pobres foi de apenas cinco pontos (OECD, 2010).  

O desempenho em Leitura do Chile, do Brasil e da média dos países da 

OCDE (figura 12) demonstra o quanto a política educacional do Chile vem obtendo 

resultados. A tendência de crescimento manteve-se ao longo de toda década. 

 

Figura 12: Brasil, Chile e OCDE – Pontuação média em Leitura no Pisa 

(2000-2009) 

 
 

Fonte: LOUZANO, 2011, p. 4, baseado em OCDE/Pisa 2009. 

 

Os níveis de proficiência também estão representados na figura 13, onde fica 

clara a superioridade do Chile em relação ao Brasil. 
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Figura 13: Brasil, Chile e OCDE – Distribuição dos níveis de proficiência 

em Leitura no Pisa (2009) 

 
 

Fonte: LOUZANO, 2011, p. 5, baseado em OCDE/Pisa 2009. 

 

5.2. Teste das hipóteses 

Para responder à pergunta proposta por esta pesquisa, sete hipóteses foram 

formuladas. Elas procuram abranger os vários fatores que poderiam interferir na 

replicação de um projeto piloto. A primeira delas é relativa aos resultados do piloto e 

das escolas que seguiram seu modelo. Se esses resultados não forem 

comprovadamente melhores que os das escolas públicas em geral, sequer valeria a 

pena estudar suas propriedades. 

 

5.2.1. Hipótese um: Os resultados justificam a opção pelo modelo? 

O projeto piloto do CEEGP foi iniciado em 2004. Sua primeira turma 

concluinte, portanto, é de 2006. Na tabela 21, a seguir, são apresentados dados 

comparativos do Enem para a rede pública do Brasil, com as notas médias de todos 

os estados da federação e as notas do CEEGP. 
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Tabela 21: Brasil – Média no Enem (rede pública), por unidade da 

federação (2006) 

UF 
REDE PÚBLICA 

OBJETIVAS REDAÇÃO MÉDIA 

BRASIL 33,35 50,01 41,68 

ACRE 30,27 47,10 38,69 

ALAGOAS 31,28 46,88 39,08 

AMAPÁ 31,20 50,20 40,70 

AMAZONAS 30,65 49,74 40,20 

BAHIA 32,33 51,02 41,68 

CEARÁ 33,08 50,67 41,88 

DISTRITO FEDERAL 36,77 52,39 44,58 

ESPÍRITO SANTO 35,91 51,10 43,51 

GOIÁS 33,66 49,39 41,53 

MARANHÃO 31,00 48,72 39,86 

MATO GROSSO 32,44 46,85 39,65 

MATO GROSSO DO SUL 33,65 53,15 43,40 

MINAS GERAIS 37,34 52,36 44,85 

PARÁ 32,07 49,13 40,60 

PARAÍBA 32,16 49,06 40,61 

PARANÁ 36,28 53,13 44,71 

PERNAMBUCO 32,98 49,84 41,41 

PIAUÍ 31,57 47,85 39,71 

RIO DE JANEIRO 35,88 51,73 43,81 

RIO GRANDE DO NORTE 32,71 50,29 41,50 

RIO GRANDE DO SUL 39,29 57,22 48,26 

RONDÔNIA 32,33 48,99 40,66 

RORAIMA 31,43 45,78 38,61 

SANTA CATARINA 35,91 53,29 44,60 

SÃO PAULO 36,00 51,09 43,55 

SERGIPE 32,17 48,05 40,11 

TOCANTINS 29,96 45,26 37,61 

    
CEE GINÁSIO PERNAMBUCANO 43,95 59,56 51,76 

 

Fonte: MEC, disponível em: <www.inep.gov.br>. 

 

Com a criação do Procentro, em 2004, a segunda escola contemplada foi da 

cidade de Bezerros, localizada na região Agreste, que iniciou sua primeira turma em 

2005. Os resultados: 
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Tabela 22: Brasil – Média no Enem (rede pública), por unidade da 

federação (2007) 

UF 
REDE PÚBLICA 

OBJETIVAS REDAÇÃO MÉDIA 

BRASIL 46,32 54,30 50,31 

ACRE 42,46 54,95 48,70 

ALAGOAS 40,82 50,34 45,58 

AMAPÁ 43,19 54,67 48,93 

AMAZONAS 39,69 53,26 46,47 

BAHIA 44,79 55,03 49,91 

CEARÁ 42,78 53,29 48,04 

DISTRITO FEDERAL 55,91 58,31 57,11 

ESPÍRITO SANTO 54,57 57,94 56,25 

GOIÁS 48,97 55,60 52,28 

MARANHÃO 41,85 53,18 47,52 

MATO GROSSO 45,97 52,48 49,23 

MATO GROSSO DO SUL 47,34 57,57 52,45 

MINAS GERAIS 51,45 55,37 53,41 

PARÁ 43,39 53,21 48,30 

PARAÍBA 42,83 52,76 47,79 

PARANÁ 51,72 55,61 53,67 

PERNAMBUCO 46,23 54,04 50,13 

PIAUÍ 42,26 50,74 46,50 

RIO DE JANEIRO 50,93 55,93 53,43 

RIO GRANDE DO NORTE 44,49 52,72 48,60 

RIO GRANDE DO SUL 53,40 59,82 56,61 

RONDÔNIA 46,34 53,80 50,07 

RORAIMA 42,63 52,58 47,60 

SANTA CATARINA 51,76 56,50 54,13 

SÃO PAULO 50,99 55,59 53,29 

SERGIPE 43,14 50,98 47,06 

TOCANTINS 40,64 49,90 45,27 

    
CEE GINÁSIO PERNAMBUCANO 60,76 61,62 61,19 

CEE ESCOLA TÉCNICA DO AGRESTE 57,00 60,00 58,50 
 

Fonte: MEC, disponível em: <www.inep.gov.br>. 

 

Em 2006, mais 11 escolas receberam o programa: Boa Viagem, Abreu e 

Lima, Cabo, Ipojuca, Timbaúba, Palmares, Panelas, Garanhuns, Arcoverde, Serra 

Talhada e Petrolina. Na tabela 23, as médias das turmas concluintes das 13 escolas 

do Procentro comparadas com os números nacionais:   
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Tabela 23: Brasil – Média no Enem (rede pública), por unidade da 

federação (2008) 

UF 
REDE PÚBLICA 

OBJETIVAS REDAÇÃO MÉDIA 

BRASIL 35,45 56,48 45,97 

ACRE 33,23 56,38 44,81 

ALAGOAS 31,82 53,40 42,61 

AMAPÁ 32,95 56,01 44,48 

AMAZONAS 32,55 57,78 45,17 

BAHIA 33,10 56,27 44,69 

CEARÁ 33,28 56,58 44,93 

DISTRITO FEDERAL 41,19 59,17 50,18 

ESPÍRITO SANTO 38,16 57,85 48,01 

GOIÁS 35,98 56,13 46,06 

MARANHÃO 32,61 55,40 44,01 

MATO GROSSO 34,73 54,57 44,65 

MATO GROSSO DO SUL 36,10 57,49 46,80 

MINAS GERAIS 39,65 58,25 48,95 

PARÁ 33,31 56,34 44,83 

PARAÍBA 33,24 55,42 44,33 

PARANÁ 39,42 57,03 48,23 

PERNAMBUCO 33,86 54,67 44,27 

PIAUÍ 31,81 54,95 43,38 

RIO DE JANEIRO 38,70 57,29 48,00 

RIO GRANDE DO NORTE 33,80 54,49 44,15 

RIO GRANDE DO SUL 42,14 61,85 52,00 

RONDÔNIA 35,28 55,40 45,34 

RORAIMA 35,04 56,37 45,71 

SANTA CATARINA 40,44 58,74 49,59 

SÃO PAULO 39,09 57,80 48,45 

SERGIPE 33,02 54,87 43,95 

TOCANTINS 32,68 54,53 43,61 

ESCOLAS DO PROCENTRO 41,58 60,32 50,95 
CEE GINASIO PERNAMBUCANO  47,23 61,04 54,14 

CEE DE TIMBAÚBA 43,88 63,49 53,69 

CEE PROF ADAUTO CARVALHO  43,67 62,80 53,24 

CEE DE BEZERROS  42,49 62,96 52,73 

CEE CÍCERO DIAS  43,40 60,88 52,14 

CEE DE ARCOVERDE  43,54 60,64 52,09 

CEE DE GARANHUNS  43,74 60,15 51,95 

CEE DOS PALMARES 40,46 61,25 50,86 

CEE DE PANELAS 38,48 61,91 50,20 

CEE CLEMENTINO COELHO  41,29 57,73 49,51 

CEE CABO DE SANTO AGOSTINHO  38,49 58,76 48,63 

CEE MARIA VIEIRA MULITERNO  40,05 56,32 48,19 

CEE DE IPOJUCA  33,78 56,19 44,99 
 

Fonte: MEC, disponível em: <www.inep.gov.br>. 
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Como mencionado no item sobre as mudanças no programa, sete escolas 

foram contempladas em janeiro de 2007 e outras 13 em 2008. A conclusão do 

ensino médio para essas turmas ocorreu em 2009 e 2010. Considerando que o 

Procentro foi extinto em meados de 2008, os resultados dessas 20 escolas não são 

analisados como parte do programa. 

Para 2009, são comparados os dados das 13 escolas que viveram a 

experiência do Procentro, nessa ocasião já extinto, com os dados nacionais e com 

os resultados do novo programa do governo de Pernambuco. As outras escolas da 

rede pública estadual terão suas médias apresentadas separadamente. Desse 

último conjunto, ficarão excluídas quatro escolas que adotam critério de seleção 

para o acesso: as escolas de aplicação de Nazaré da Mata, Petrolina, da Faculdade 

de Ciências da Administração de Pernambuco (FCAP), e a Escola da Polícia Militar 

(as tabelas com todas as notas por escola encontram-se no ANEXO A). 

As escolas do Programa de Educação Integral, cuja nota média será 

apresentada separadamente, são as que receberam o programa em 2008 e 2009. 

Apesar de esses dados não se prestarem para uma comparação mais rigorosa, pois 

no Enem de 2009 essas escolas tinham sido contempladas pelo novo programa 

havia, no máximo, um ano e meio, eles servem como referencial para uma 

conclusão surpreendente: elas sequer conseguiram alcançar uma média geral que 

as nivelasse com o restante da rede pública estadual. 

 

Tabela 24: Brasil – Média no Enem (rede pública), por unidade da 

federação (2009) 

UF 
REDE PÚBLICA 

OBJETIVAS REDAÇÃO MÉDIA 

BRASIL 466,94 554,14 510,54 

ACRE 448,50 547,93 498,22 

ALAGOAS 450,09 542,55 496,32 

AMAPÁ 456,83 558,81 507,82 

AMAZONAS 441,66 553,75 497,71 

BAHIA 460,04 559,80 509,92 

CEARÁ 451,19 539,16 495,18 

DISTRITO FEDERAL 497,31 569,49 533,40 

ESPÍRITO SANTO 467,98 542,16 505,07 

GOIÁS 472,19 557,61 514,90 

MARANHÃO 448,10 538,97 493,54 

MATO GROSSO 462,04 525,70 493,87 
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MATO GROSSO DO SUL 472,19 571,04 521,62 

MINAS GERAIS 495,58 577,71 536,65 

PARÁ 461,45 552,33 506,89 

PARAÍBA 460,33 553,28 506,81 

PARANÁ 487,06 557,77 522,42 

PERNAMBUCO 466,40 538,37 502,39 

PIAUÍ 452,39 526,43 489,41 

RIO DE JANEIRO 497,29 571,50 534,40 

RIO GRANDE DO NORTE 458,95 552,33 505,64 

RIO GRANDE DO SUL 499,13 601,83 550,48 

RONDÔNIA 468,71 536,55 502,63 

RORAIMA 449,43 534,30 491,87 

SANTA CATARINA 490,29 580,87 535,58 

SÃO PAULO 489,19 575,29 532,24 

SERGIPE 449,66 543,38 496,52 

TOCANTINS 453,39 552,78 503,09 

    

ESCOLAS OBJETIVAS REDAÇÃO MÉDIA 

ESCOLAS DO PROCENTRO 503,50 594,26 548,63 

CEE GINASIO PERNAMBUCANO  542,55 622,73 582,47 

CEE PROF. ADAUTO CARVALHO  530,53 622,49 576,51 

CEE DE TIMBAUBA 518,32 631,46 574,89 

CEE CICERO DIAS  530,34 613,65 571,72 

CEE DE PANELAS 503,01 625,00 564,01 

CEE DE BEZERROS  504,07 622,96 563,25 

CEE DOS PALMARES 500,37 626,49 563,12 

CEE CLEMENTINO COELHO  508,24 599,78 553,42 

CEE DE GARANHUNS  517,94 585,00 551,39 

CEE MARIA VIEIRA MULITERNO  487,42 559,23 522,39 

CEE DE IPOJUCA  473,56 567,79 520,26 

CEE DE ARCOVERDE  499,61 531,25 515,25 

CEE CABO DE SANTO AGOSTINHO  429,54 517,50 473,52 

        

ESCOLAS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INTEGRAL 455,60 516,97 485,66 

DEMAIS ESCOLAS PÚBLICAS* 453,46 523,40 487,80 

* Não estão incluídas as 4 escolas nas quais o ingresso é feito através de prova de seleção. 
  

Fonte: MEC, disponível em: <www.inep.gov.br>. 

  

5.2.1.1. Considerações sobre a hipótese um 

Os resultados apresentados nas tabelas do Enem para os anos de 2006 a 

2009 evidenciam que a primeira condição para a adoção do modelo está atendida: 

seu desempenho acadêmico é satisfatório. Fica consistentemente acima das médias 

nacional e estadual. 
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5.2.2. Hipótese dois: Os custos são compatíveis com orçamento público 

da educação básica? 

Os dados do Inep para o financiamento da educação pública no Brasil, de 

2000 a 2009, por nível de ensino, estão apresentados na tabela 25:   

 

Tabela 25: Brasil – Evolução do valor do financiamento da educação 

pública, por nível de ensino (valores per capita nominais em reais)   

ANO TOTAL EDUCAÇÃO 
BÁSICA 

EDUCAÇÃO 
INFANTIL 

EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL ENSINO 
MÉDIO 

EDUCAÇÃO 
SUPERIOR 1ª a 4ª Série 5ª a 8ª Série 

2000 970 808 924 794 811 770 8.927 

2001 1.082 902 898 845 951 944 9.500 

2002 1.214 1.005 952 1.111 1.032 747 10.135 

2003 1.329 1.116 1.197 1.176 1.117 938 9.706 

2004 1.513 1.284 1.372 1.359 1.374 939 10.573 

2005 1.700 1.440 1.373 1.607 1.530 1.004 11.363 

2006 2.042 1.773 1.533 1.825 2.004 1.417 11.820 

2007 2.467 2.163 1.954 2.274 2.369 1.735 13.089 

2008 2.995 2.632 2.206 2.761 2.946 2.122 14.763 

2009 3.353 2.948 2.257 3.177 3.314 2.317 15.452 

 

Fonte: MEC, disponível em: <www.inep.gov.br>. 

 

Os dados da tabela 25, que demonstram um crescimento continuo do 

investimento direto em educação pública no país, confirmam um diagnóstico usual 

entre os pesquisadores que se dedicam ao tema: uma conquista dos últimos anos 

foi o estabelecimento de um sistema público de financiamento da educação.  

Desde 1983, a partir da Emenda Constitucional Nº 24/1983, existem recursos 

obrigatoriamente destinados aos gastos com educação (13% dos impostos da União 

e 25% de estados e municípios). Com a Constituição de 1988, esse preceito foi 

ratificado e reforçado, com a ampliação da participação da União, de 13% para 18% 

dos seus impostos (UNESCO, 2010) 

 O primeiro passo para estabelecer um sistema de financiamento, entretanto, 

foi a Lei Nº 9.424, de 1996, que criou o Fundef. Este fundo foi constituído em regime 

de colaboração entre estados e municípios, através da vinculação de 15% dos 
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impostos desses entes federados (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 

Prestação de Serviços – ICMS, Fundo de Participação de Estados e Municípios – 

FPE/FPM, e Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI, devidos pela União aos 

estados e ao Distrito Federal). A distribuição dos recursos era feita 

proporcionalmente ao número de matrículas no ensino fundamental de cada uma 

das respectivas redes. A participação da União se dava em caráter complementar 

nos estados em que o valor do fundo não alcançasse o valor mínimo por aluno 

definido nacionalmente. Esse valor era fixado por ato do Presidente da República 

(BRASILb, 1996). A tabela 26, a seguir, mostra os valores mínimos por aluno/ano do 

ensino fundamental, de 1997 a 2006, período de vigência da Lei, definidos por 

decreto do Poder Executivo (GOMES, 2009). 

 

Tabela 26: Brasil – Evolução dos valores mínimos per capita, Fundef 

(1997-2006) 

ANO 

VALOR MÍNIMO (em R$ 1,00) 

ATO LEGAL 
1ª a 4ª série 

5ª a 8ª série e  
Educação Especial 

1997 300,00 300,00 Art. 6º, § 4º, Lei 9.424/96 

1998 315,00 315,00 Decreto 2.440, 23/12/1997 

1999 315,00 315,00 Decreto 2.935, 11/01/1999 

2000 333,00 349,65 Decreto 3.326, 31/12/1999 

2001 363,00 381,15 Decreto 3.742, 01/02/2001 

2002 418,00 438,90 Decreto 4.103, 24/01/2002 

2003 
446,00 
462,00 

468,30 
485,10 

Decreto 4.580, 24/01/2003 
Decreto 4.861, 20/10/2003 

2004 
537,71 
564,63 

564,60 
592,86 

Decreto 4.966, 30/01/2004 
Decreto 5.299, 07/12/2004 

2005 *620,56 *651,59 Decreto 5.374, 17/02/2005 

2006 *682,60 *716,73 Decreto 5.690, 03/02/2006 
 

* Valores para escolas urbanas 

Fonte: GOMES, 2009, p. 7, baseado em <www.planalto.gov.br/legislacao.> 

 

O passo seguinte à legislação do Fundef foi a implementação do Fundeb, 

através da Emenda Constitucional Nº 53/06 e da Lei Nº 11.494/07, conhecida como 

Lei do Fundeb. 
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A nova lei manteve alguns princípios da anterior, como o caráter estadual do 

fundo (os recursos ficam restritos às fronteiras estaduais) e modificou outros, entre 

os quais, destacam-se: 

1. A participação da União ficou estabelecida constitucionalmente: 2 bilhões 

de reais no primeiro ano (2007); 3 bilhões no segundo ano (2008); 4,5 bilhões no 

terceiro ano (2009); e, no mínimo, 10% do valor dos fundos a partir do quarto ano 

(2010). 

2. Foram acrescentados ao ensino fundamental, o ensino médio e a educação 

infantil. Apesar de haver uma banda de 0,7 a 1,3 para ponderar a utilização dos 

recursos por nível de ensino, a ser definida anualmente por uma comissão 

intergovernamental apoiada por estudos de custos do Inep, na prática essa regra é 

abolida por outro dispositivo da própria Lei. O artigo 21 permite a aplicação indistinta 

dos recursos do Fundeb, inclusive em relação a entidades privadas conveniadas que 

realizam educação infantil (SENA, 2008). 

3. Os recursos que integram a cesta do novo fundo passam ao patamar de 

20% dos seguintes impostos: 

   

Tabela 27: Brasil – Impostos que integram a Cesta-Fundeb (e respectivas 

dívidas ativas, juros e multas), no patamar de 20% 

ESFERA IMPOSTOS TRANSFERÊNCIAS 

Estados/DF 

IPVA 

ITCM 

ICMS 

FPE 

IPI Exp. 

(compensação – desoneração; Lei Kandir) 

Municípios 

Da União 

FPM 

ITR (50%) 

Do Estado 

IPVA (50%) 

ICMS (25%) 

IPI Exp. 
 

Fonte: SENA, 2008, p. 326. 

 

Consolidado o sistema de financiamento da educação básica, a etapa 

seguinte é questionar se os recursos viabilizados por esse sistema de financiamento 

são suficientes para promover uma educação de qualidade. Um conceito muito 
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presente nessa discussão é o de “padrão mínimo de qualidade”. A Constituição faz 

referência a ele em dois artigos, o Art. 206 e o Art. 211, assegurando que a oferta da 

educação deve atender a essa condição (BRASIL, 2008). A LDB também, em seus 

Art. 3º e Art. 4º, menciona a garantia dos “padrões mínimos de qualidade de ensino”, 

estabelecendo que, para isso, é necessário o provimento dos insumos 

indispensáveis ao processo de ensino-aprendizagem (BRASILa, 1996). 

Para traduzir o conceito em números, o Conselho Nacional de Educação 

(CNE) buscou definir o Custo Aluno Qualidade inicial (CAQi) a partir da matriz de 

Padrões Mínimos de Qualidade para a Educação Básica Pública no Brasil. A matriz 

foi construída com base em alguns parâmetros: 

1. Professores com remuneração igual a outros profissionais com o mesmo 

nível de formação, com 40 horas semanais em tempo integral em uma mesma 

escola. 

2. Existência de pessoal de apoio técnico, administrativo e de serviços gerais 

em quantidade suficiente para o bom funcionamento da escola. 

3. Condições adequadas de infraestrutura e equipamentos. 

4. Número adequado de alunos por turma e por professor, nos seguintes 

termos: a) creche: 13 crianças; b) pré-escola: 22 alunos; c) ensino fundamental, 

anos iniciais: 24 alunos; d) ensino fundamental, anos finais: 30 alunos; e) ensino 

médio: 30 alunos. 

5. Dimensão apropriada da escola: a) creche: 130 crianças, em 10 salas com 

10 turmas; b) pré-escola: 240 alunos, em seis salas com 12 turmas; c) anos iniciais 

do ensino fundamental: 480 alunos em 10 salas com 18 turmas; d) anos finais do 

ensino fundamental: 660 alunos, em 10 salas com 20 turmas; e) ensino médio: 900 

alunos, em 15 salas com 30 turmas. As jornadas diárias para os alunos são 

consideradas de cinco horas por dia em todas as modalidades de ensino, com 

exceção da creche, cuja jornada é de 10 horas por dia (CNE, 2010). 

Nos cálculos dos custos para implantar e manter uma escola nos padrões 

mínimos de qualidade, foram separados os custos de implantação (aquisição do 

terreno, construção do prédio, compra de equipamentos e material permanente) e os 

de manutenção e atualização. 

Embora o CAQi quantifique os insumos para um padrão de qualidade 

adequado, curiosamente seus valores não tomam como referência o somatório dos 

custos desses insumos. Os valores adotados são baseados no percentual médio do 
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PIB per capita que é investido por aluno/ano pelos países da OCDE, cuja média no 

Pisa corresponde a um Ideb de nível 6, meta estabelecida pelo MEC para 2021. 

Como o percentual médio do PIB per capita investido por aluno/ano, por exemplo, no 

ensino médio nos países da OCDE, é de 14,5%, esse é o número utilizado para 

fazer as projeções para o Brasil. Tomando-se, portanto, o PIB per capita do Brasil 

para 2008, de R$ 15.240,00, tem-se uma necessidade de investir por aluno/ano no 

ensino médio, R$ 2.209,80. Assim sendo, para manter uma escola de 900 alunos 

seriam necessários R$ 1.988.820,00 anuais (CNE, 2010).   

Seguindo esse raciocínio, a tabela 28 mostra os valores per capita estimados 

pelo CAQi para manutenção e atualização dos custos escolares, pelos diversos 

níveis de ensino, e os compara com os valores do Fundeb e do investimento direto 

em educação, todos para o ano de 2008. 

   

Tabela 28: Brasil – Comparação entre os valores estimados pelo CAQi, 

para cada uma das etapas da educação básica, os valores aplicados pelo 

Fundeb/2008, e o investimento público direto em educação (valores per capita 

em reais) 

ETAPA DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

VALORES 
PREVISTOS 
PELO CAQI 

2008 

FUNDEB 
2008 

∆ 
(CAQI – 

FUNDEB) 

INVESTIMENTO 
PÚBLICO 
DIRETO 

Creche 5.943,60 1.251,00 + 4.692,60 
2.206,00 

Pré-Escola 2.301,24 1.024,00 + 1.277,24 

Ensino Fundamental (anos iniciais) 2.194,56 1.137,00 + 1.057,56 2.761,00 

Ensino Fundamental (anos finais) 2.148,84 1.251,00 + 933,84 2.946,00 

Ensino Médio 2.209,80 1.365,00 + 844,80 2.122,00 
 

Fonte: CNE, 2010, p. 13 e 37, elaborada com base em dados das tabelas do ANEXO D. 

 

A conclusão a que chega o estudo do CNE é que existe uma defasagem entre 

os padrões mínimos de qualidade, correspondentes ao CAQi, e os valores 

praticados pelo Fundeb. Quando os valores do CAQi, no entanto, são comparados 

com o investimento direto em educação, em todos os níveis de ensino, para o ano 

de 2008, os resultados não obedecem a essa lógica. No ensino fundamental, seja 

nos anos iniciais ou nos finais o financiamento público direto em educação foi 

superior aos definidos pelo CAQi. Apenas para a educação infantil e para o ensino 
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médio os valores do CAQi são superiores ao investimento público direto, 

ressaltando-se que no ensino médio eles são muito próximos.  

Os dados do CNE, no entanto, não são consensuais. Estudo do Inep com a 

participação de pesquisadores de Goiás, Pará, Paraná, Piauí, Rio Grande do Sul, 

São Paulo e Ceará, intitulado Problematização da qualidade em pesquisa de custo-

aluno-ano em escolas de educação básica apresenta resultados divergentes, como 

mostra a tabela 29 (INEP, 2006). 

   

Tabela 29: Brasil – Custo-aluno-ano a ser considerado nas projeções do 

financiamento da educação básica 

NÍVEIS/ETAPAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 
CUSTO ALUNO/ANO* - em R$  

(valor corrigido pelo IPCA médio de 2008) 

Creche (0-3 anos) 6.149,00 

Educação Infantil (4-5 anos) 4.974,00 

Ensino Fundamental (6-14 anos) 3.206,00 

Ensino Médio (15-17 anos) 5.235,00 
 

*A pesquisa colheu dados em 2003 

Fonte: INEP, 2006. 

 

Com base nesses dados e na Projeção da população do Brasil por sexo e 

idade (IBGE, 2008), Amaral (s.d.) procurou calcular que percentual do PIB o país 

deveria estar investindo em educação, por nível de ensino, em 2020, para atender 

ao padrão de qualidade definido pela matriz do Inep. 

Considerando o crescimento do PIB, de 48%, projetado pelo Ministério da 

Fazenda para 2020, e admitindo que os custos educacionais acompanhem essa 

taxa, tem-se a seguinte matriz de custos para 2020 (tabela 30). 

   

Tabela 30: Brasil – Custo-aluno-ano a ser utilizado em 2020 

NÍVEIS/ETAPAS DA EDUCAÇÃO 
BÁSICA 

VALORES MÉDIOS  
DE 2008 

CUSTO ALUNO/ANO - em R$  
(valor a serem utilizados em 2020) 

Creche 6.149,00 9.100,52 

Educação Infantil 4.974,00 7.360,81 

Ensino Fundamental 3.206,00 4.744,88 

Ensino Médio 5.235,00 7.747,80 
 

Fonte: AMARAL, s.d., p. 4. 
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Partindo do pressuposto que as proporções de atendimento do setor público 

se mantenham constantes até 2020 (65% para creche, 78% para pré-escola, 89% 

para o ensino fundamental e 84% para o ensino médio) e que toda a população na 

faixa etária correspondente a cada nível de ensino seja atendida. Considerando um 

PIB de 2,89 trilhões de reais para 2008 (IBGE, 2009), que resulta em 4,28 trilhões de 

reais para 2020, e ainda levando em conta as projeções demográficas do IBGE e a 

tabela de custos 30, tem-se, para 2020: 

   

Tabela 31: Brasil – Proporção do PIB necessária para financiar a 

educação infantil e a educação básica, em 2020, de acordo com custo-aluno-

ano calculado pelo Inep 

NÍVEIS/ETAPAS DA 

EDUCAÇÃO BÁSICA 

POPULAÇÃO 
2008  

(em milhões) 

POPULAÇÃO 
2020  

(em milhões) 

TAXA 
ATENDIMENTO  

SETOR PÚBLICO 

POPULAÇÃO 
ATENDIDA 2020 

(em milhões) 

CUSTO PER CAPITA 
POR NÍVEL ENSINO 

CUSTO TOTAL 
POR NÍVEL 
(em bilhões) 

% PIB 

Creche (0 a 3 anos) 12,8 10,1 65% 6,6 9.100,52 60,0 1,40 

Pré-Escola (4 a 5 anos) 6,8 5,2 78% 4,0 7.360,81 30,0 0,70 

Educação Fundamental 30,5 26,2 89% 23,3 4.744,88 111,0 2,59 

Ensino Médio 9,8 10,1 84% 8,4 7.747,80 66,0 1,54 
 

Fonte: Elaboração própria, com base em AMARAL, s.d., a partir de dados do IBGE 2008. 

 

A proporção do PIB, de 6,3%, exigida para o financiamento público da 

educação básica em 2020, no padrão de custos estabelecido pelo Inep, encontra-se 

abaixo da meta proposta pelo Governo Federal para o Plano Nacional de Educação 

(PNE – 2011/2020), de 7% do PIB, com crescimento anual de 0,2%, ao longo do 

período do Plano (MEC, 2011). Este percentual de 6,3% do PIB praticamente se 

equivale à proporção do PIB investida em educação pelos países da OCDE, em 

torno de 6,4% (AFONSO, 2011). 

Um aspecto a ser observado no exame das perspectivas do financiamento 

futuro da educação pública no Brasil, tomando como referência as projeções do 

IBGE (2008), é a tendência de declínio da população em idade escolar. Se os dados 

forem projetados para 2050, o declínio é ainda mais acentuado (tabela 32): 
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Tabela 32: Brasil – Dinâmica populacional em idade educacional em 

2008, 2020 e 2050 

Nível/Etapa da Educação 
2008 

(em milhões) 

2020 

(em milhões) 

2050 

(em milhões) 

Variação % 
2008-2050 

Creche 12,8 10,1 7,1 - 45,0 

Ensino Infantil (4 a 5 anos) 6,8 5,2 3,7 - 46,0 

Ensino Fundamental 30,5 26,2 17,6 - 42,0 

Ensino Médio 9,8 10,1 6,4 - 35,0 

Educação Superior 24,5 23,8 16,1 - 34,0 

Total da população em 
idade educacional 

84,4 75,4 50,9 - 40,0 

 

Fonte: IBGE, 2008. 

Outro ponto que não pode ser negligenciado na análise do tema do 

financiamento da educação são as taxas de perdas do sistema por evasão e 

repetência. Considerando que de cada 100 alunos que entram no primeiro ano do 

ensino fundamental, apenas 95 concluem a quarta série (ou quinto ano), 79 

concluem a oitava e 58 concluem o terceiro ano do ensino médio 

(www.todospelaeducacao.org.br), pode-se fazer a inferência representada na figura 

14: 

 

Figura 14: Brasil – Perdas das redes públicas por abandono e repetência 

(2010) 

 

Fonte: Elaboração própria, a partir de dados obtidos no site <www.todospelaeducacao.com.br>, com base no 

IBGE - Síntese dos Indicadores Sociais. 
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A totalidade das perdas é representada pelo somatório das áreas do triângulo 

A e dos trapézios B e C, o que se equivale a uma perda de 13,25%. 

Essa taxa vai ao encontro de estudo divulgado pelo IBGE (2010), em parceria 

com os outros países do Mercosul, que colocam o Brasil como campeão de 

abandono escolar entre os países que integram o bloco (figura 15). 

 

Figura 15: Países do Mercosul – Percentuais de abandono escolar no 

ensino fundamental e no ensino médio (2007) 

 
 

Fonte: IBGE, 2010, baseado em Mercosul educacional: estatísticas, indicadores educacionais do Mercosul 2007. 

 

Enquanto o sistema público apresenta essa taxa de perda de recursos por 

causa da evasão e da repetência dos alunos do ensino básico, nas escolas do 

Procentro a taxa de evasão é de apenas 2,2%, mas não motivada por abandono, e 

sim pela necessidade de transferência. A taxa de repetência, por sua vez, é de 2%, 

o que configura uma perda significativamente menor do que a das redes públicas em 

geral (MAGALHÃES, 2008). 

No que diz respeito à distribuição federativa das fontes de financiamento da 

educação pública, a menor parcela cabe à União e a maior aos municípios, apesar 
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de ocuparem posições opostas na distribuição do bolo tributário, como demonstrado 

nas tabelas 33 e 34: 

 

Tabela 33: Brasil – Evolução da Receita Tributária por nível de governo 

(2010) 

CONCEITO 
CENTRAL ESTADUAL LOCAL TOTAL CENTRAL ESTADUAL LOCAL TOTAL 

CARGA (% DO PIB) COMPOSIÇÃO (% DO TOTAL) 

ARRECADAÇÃO DIRETA 

2010 23,84 9,16 2,12 35,12 67,9 26,1 6,0 100,0 

RECEITA DISPONÍVEL 

2010 20,04 8,66 6,42 35,12 57,1 24,6 18,3 100,0 
 

Fonte: AFONSO, 2011, p. 23, elaboração própria, a partir de: STN, IBGE, Ministério da Previdência, CEF, Confaz 

e Balanços Municipais. 

Nota: Metodologia das contas nacionais inclui impostos, taxas e contribuições, inclusive CPMF e FGTS, bem 

assim dívida ativa. 

  

Tabela 34: Brasil – Gasto público função educação (execução direta – 

2009) 

GASTO/ 
FUNÇÕES 

EM % DO PIB EM % DA FUNÇÃO MONTANTE 
(bi R$) UNIÃO ESTADOS MUNICÍPIOS TOTAL UNIÃO ESTADOS MUNICÍPIOS TOTAL 

Educação 0,83% 1,73% 1,97% 4,54% 18,4% 38,2% 43,4% 100,0% 142,6 
 

Fonte: AFONSO, 2011, p. 7, elaborado a partir da Consolidação dos Balanços de 2009, divulgada pela STN em 

03/09/2010. 

 

Os dados da tabela 34, no entanto, referem-se ao investimento total em 

educação, o que engloba os gastos da União com a educação superior. 

Observando-se a execução orçamentária do Ministério da Educação para o mesmo 

ano de 2009, é possível chegar à conclusão que os recursos destinados à educação 

básica representam apenas 23,3% dos recursos do Ministério, ou 36,7% do 

investimento direto do MEC em educação, como apresentado na tabela 35, a seguir: 
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Tabela 35: Brasil – Orçamento executado pelo MEC, por subfunção 

(2009) 

SUBFUNÇÃO 
LIQUIDADO - 2009  
(em milhões R$) 

PERCENTUAL 
LÍQUIDO 

Transferências para a Educação Básica 8.190,4 19,59% 

Ensino Médio 344,1 0,82% 

Educação Infantil 45,7 0,10% 

Educação de Jovens e Adultos 339,1 0,81% 

Ensino Fundamental 723,6 1,73% 

Educação Especial 106,1 0,25% 

INVESTIMENTO DIRETO EM EDUCAÇÃO BÁSICA 9.749,0 23,32% 

Ensino Superior 14.206,6 33,98% 

Ensino Profissional 2.589,3 6,19% 

INVESTIMENTO DIRETO COM EDUAÇÃO (TOTAL) 26.544,9 63,49% 

Previdência do Regime Estatutário 6.160,9 14,73% 

Administração Geral 2.780,7 6,65% 

Alimentação e Nutrição 2.313,1 5,53% 

Assistência Hospitalar e Ambulatorial 1.997,5 4,77% 

Formação de Recursos Humanos 572,6 1,36% 

Desporto Comunitário - - 

Desenvolvimento Científico 127,8 0,30% 

Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico 131,5 0,31% 

Demais Subfunções 1.169,9 2,79% 

GASTOS INDIRETOS DO MEC 15.254,0 36,50% 

ORÇAMENTO TOTAL - LÍQUIDO (em milhões R$) 41.798,9 100,0% 
  

Fonte: MENDLOVITZ; VASCONCELOS; MACÊDO, 2010, baseado em SIAFI/PRODASEN e PLOA 2011. 
 

Retomando os dados da tabela 33 e da tabela 34, apenas 36,7% dos 18,4% 

investidos em educação pela União vão para a educação básica. Disso resultam as 

seguintes proporções de investimento direto em educação básica: União, 7,7% (9,7 

bilhões de reais); estados, 43,2% (54,4 bilhões de reais); municípios, 49,1% (61,8 

bilhões de reais). Esses números são aproximados porque alguns estados e 

municípios têm subsídios para educação superior. 
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O investimento do Estado brasileiro em educação superior, quando 

comparado com o investimento em educação básica, coloca o Brasil completamente 

fora dos padrões internacionais de investimento per capita por nível de ensino (figura 

16). 

 

Figura 16: Países da OCDE e parceiros – Comparação no gasto da 

educação primária (ou fundamental), educação infantil, educação secundária e 

educação superior (2007) 

 
 

Fonte: OCDE, 2011, p. 202 

 

A tabela 36, a seguir, explicita melhor a comparação entre países membros (e 

parceiros) da OCDE em relação ao que é investido pelos estados nacionais nos 

quatro níveis de ensino. O investimento que o Brasil faz no ensino superior, frente 

aos outros níveis de ensino, é amplamente desproporcional ao que faz a maioria dos 

países desenvolvidos. 
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Tabela 36: Países da OCDE e parceiros – Investimentos nos diversos 

níveis de ensino, em US$ per capita (2006) 

PAÍSES DA OCDE 

EDUCAÇÃO  
PRÉ-PRIMÁRIA 

(A) 

EDUCAÇÃO 
PRIMÁRIA 

(B) 

EDUCAÇÃO 
SECUNDÁRIA 

(C) 

MÉDIA 

ABC 
(D) 

EDUCAÇÃO 
TERCIÁRIA 

(E) 

% 

(E/D) 

Alemanha 5.682,54 5.361,72 7.547,71 6.197,32 13.015,88 2,10 

Austrália 4.251,91 6.310,63 8.699,73 6.420,76 15.016,15 2,34 

Áustria 6.783,38 8.516,42 10.577,08 8.625,63 15.147,72 1,76 

Bélgica 5.082,34 7.072,34 8.600,78 6.918,49 13.243,65 1,91 

Canadá   7.773,99 -   

Coreia 3.393,14 4.935,39 7.260,87 5.196,47 8.563,87 1,65 

Dinamarca 5.208,24 8.797,72 9.661,67 7.889,21 15.390,72 1,95 

Espanha 5.372,33 5.970,20 7.955,11 6.432,55 11.086,99 1,72 

Estados Unidos 8.866,53 9.708,51 10.821,18 9.798,74 25.108,77 2,56 

Finlândia 4.543,73 5.898,62 7.533,06 5.991,80 12.844,93 2,14 

França 4.995,16 5.482,32 9.303,35 6.593,61 11.568,11 1,75 

Holanda 6.006,34 6.425,04 9.516,02 7.315,80 15.195,57 2,08 

Hungria 4.516,43 4.599,39 3.977,92 4.364,58 6.366,88 1,46 

Islândia 8.154,43 9.299,30 8.492,58 8.648,77 8.578,66 0,99 

Irlanda 6.568,88 6.337,24 8.990,55 7.298,89 11.831,53 1,62 

Itália 7.082,58 7.716,04 8.494,94 7.764,52 8.724,78 1,12 

Japão 4.388,65 6.989,42 8.305,43 6.561,17 13.417,99 2,05 

Luxenburgo  13.675,80 18.143,65 -   

México 1.977,99 2.003,03 2.164,69 2.048,57 6.461,94 3,15 

Nova Zelândia 5.112,58 4.952,30 6.043,40 5.369,43 9.287,64 1,73 

Noruega 5.624,88 9.485,59 11.434,99 8.848,49 16.235,17 1,83 

Polônia 4.544,78 3.770,04 3.411,26 3.908,69 5.223,98 1,34 

Portugal 4.896,86 5.138,05 6.846,07 5.626,99 9.723,72 1,73 

Reino Unido 7.335,36 7.732,09 8.762,94 7.943,46 15.447,14 1,94 

República Eslovaca 3.156,40 3.221,25 2.962,52 3.113,39 6.055,84 1,95 

República Tcheca 3.585,59 3.217,31 5.306,62 4.036,51 7.988,52 1,98 

Suécia 5.474,81 7.698,75 8.496,44 7.223,33 16.990,81 2,35 

Suíça 4.166,34 8.793,18 13.268,01 8.742,51 22.230,11 2,54 

Turquia  1.129,67 1.834,15 -   

OECD – Média 5.260,47 6.437,05 8.006,44 6.567,99 12.336,43 1,88 

Brasil 1.315,45 1.566,16 1.538,30 1.473,30 10.293,89 6,99 

Chile 2.764,21 2.087,67 2.090,47 2.314,12 6.291,94 2,72 

Eslovênia 7.208,69  7.759,20 - 8.251,13  

Estônia 1.941,40 3.674,93 4.360,26 3.325,53 4.062,53 1,22 

Israel 3.802,94 4.922,53 5.857,69 4.861,05 11.132,06 2,29 

Rússia   2.399,48 - 4.279,17  
 

Fonte: Elaboração própria, com base em dados da OECD, 2009, p. 202. 
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Outra constatação a ser feita no exame das fontes de financiamento da 

educação básica é o aumento das contribuições, em detrimento dos impostos, na 

arrecadação tributária federal. Como os impostos são compartilhados e participam, 

inclusive, da cesta do Fundeb, e as contribuições destinam-se exclusivamente à 

União, essa tendência não amplia a base de financiamento da educação na mesma 

proporção do aumento do bolo tributário nacional (tabela 37). 

 

Tabela 37: Brasil – Evolução da composição da Arrecadação Tributária 

Federal (em % do PIB) 

ANO IMPOSTOS CONTRIBUIÇÕES SOMA IMP./CONT. 

2010 7,67% 12,94% 20,61% 37% 

2008 8,37% 12,60% 20,96% 40% 

2006 7,15% 13,54% 20,69% 35% 

2004 6,63% 14,12% 20,74% 32% 

2002 7,30% 13,10% 20,40% 36% 

2000 6,67% 11,85% 18,52% 36% 

1998 6,93% 9,57% 16,51% 42% 

1996 6,35% 9,40% 15,74% 40% 

1994 7,97% 8,95% 16,91% 47% 
 

Fonte: AFONSO, 2011, p. 18, com base em balanços da Secretaria do Tesouro Nacional. 

 

Essas evidências demonstram uma subparticipação da União no esforço de 

financiamento da educação básica pública, o que sobrecarrega estados e 

municípios, exatamente os entes federados que têm menor participação na 

arrecadação total dos três níveis de governo. 

Feitas essas considerações sobre a questão do financiamento público da 

educação básica no Brasil, é recomendável voltar à pergunta que deu início a essa 

seção: Os custos das escolas do Procentro cabem no orçamento da educação 

pública no Brasil?   

Considerando o custo-padrão anual (2007) do projeto piloto, de 2 milhões, 

525 mil reais, dividido por 1.000 alunos, tem-se um custo anual por aluno de 2 mil, 

525 reais. Considerando ainda os valores do IPCA, de 5,90% para 2008 e 4,31% 

para 2009 (ANEXO B), é possível obter os seguintes números: 
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Tabela 38: Comparação dos custos do CEEGP com o valor do 

financiamento público da educação básica no Brasil (valores em reais per 

capita) 

ANO CUSTO CEEGP 
FINANCIAMENTO PÚBLICO  

(Ensino Básico) 

2007 2.525 2.163 

2008 2.673 2.632 

2009 2.788 2.948 
 

Fonte: Elaboração própria, com dados de MAGALHÃES, 2008; IBGE; Inep. 

Nota:  O custo do CEEGP para 2008 foi obtido aplicando-se o IPCA acumulado entre 2007 

e 2008 (5,90%). Para 2009 foi utilizado o mesmo raciocínio (IPCA de 2008 a 2009 = 

4,31%). Os dados do financiamento público do ensino básico são da tabela 25. 

 

Dois esclarecimentos. Os dados do financiamento utilizados foram os da 

educação básica porque:  

1. Apesar do foco do Procentro ser o ensino médio, este tem custos e 

complexidade acadêmica superior ao fundamental. Soluções adotadas para o 

primeiro, portanto, podem perfeitamente ser adaptadas ao segundo. 

2. Diferentemente do que acontecia com o Fundef, que centralizava recursos 

no ensino fundamental, os recursos do Fundeb estão legalmente vinculados a todo o 

ensino básico. Portanto, é razoável adotar o critério do financiamento do ensino 

básico para os propósitos deste trabalho. 

 

5.2.2.1. Considerações sobre a hipótese dois 

Duas considerações devem ser feitas quanto às possibilidades de aumento 

dos recursos para a educação básica no Brasil, mantidas as atuais taxas de 

investimento.  

A primeira é que os dados demográficos projetados indicam a progressiva 

redução da população em idade escolar no país, e isso aumenta a disponibilidade 

de recursos públicos per capita para o financiamento da educação.  

A segunda diz respeito às possibilidades de reorientação das prioridades do 

orçamento do Ministério da Educação. Mesmo admitindo que a União não aumente 

sua participação no financiamento total da educação, há um grande espaço para 

redirecionar recursos da educação superior para a educação básica. Essa iniciativa 

obedeceria ao princípio democrático da equidade, que recomenda a oferta de 

educação de qualidade para todos, e esta começa, necessariamente, pelo nível 
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básico. Além do mais, o Brasil apenas estaria se ajustando a um padrão 

internacional de racionalidade do financiamento da educação. Esse padrão indica 

que o financiamento cresce proporcionalmente à maior complexidade de cada nível 

de ensino, mas de maneira moderada. Essa é a lógica adotada pelas nações mais 

desenvolvidas do mundo.  

No que diz respeito especificamente à hipótese dois, a resposta é afirmativa. 

O custo per capita do aluno de uma escola do Procentro representava, em 2009, 

2.788 reais, enquanto o investimento público direto no ensino básico foi, para o 

mesmo ano, de 2.948 reais. Acrescente-se a isso o fato de haver perdas 

consideráveis nas escolas das redes públicas, por repetência e evasão, de 13,2%. 

Nas escolas do Procentro essa perda era de 4,2%, considerando, neste caso, que 

os 2,2% de transferências sejam tomados como evasão. 

No entanto, há uma ponderação a fazer. O custo per capita de uma escola do 

Procentro contabiliza exclusivamente os custos da escola como uma unidade 

isolada. Mas escolas públicas não funcionam assim. Há uma rede na qual estão 

integradas, e esta tem custos indiretos, desde a estrutura central da Secretaria, 

passando por todos os escalões intermediários, até chegar à escola. 

Partindo do pressuposto que o conceito de eficiência na administração 

financeira seja tão rigorosamente aplicado aos custos indiretos da rede como é às 

escolas, é plausível afirmar que o modelo é compatível com os recursos disponíveis 

no país. 

 A segunda condição para sua adoção em larga escala fica, assim, também 

atendida.  

 

5.2.3. Hipótese três: O modelo de gestão é compatível com o objetivo de 

universalização do piloto? 

Na pesquisa qualitativa, feita com entrevistas semiestruturadas, as perguntas 

possibilitavam a menção aberta a quaisquer fatores que os entrevistados 

entendessem como importantes para transformar um projeto piloto em política de 

rede. Ao mesmo tempo, as entrevistas também tentavam provocar a reflexão sobre 

aspectos do modelo em questão, como por exemplo, a parceria com a iniciativa 

privada. 

Os pontos que obtiveram maior destaque dos entrevistados são os que estão 

detalhados a seguir. 
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5.2.3.1. A arquitetura funcional do piloto 

Este ponto, como pode ser constatado no conteúdo das perguntas, não foi 

intencionalmente suscitado. Questionados sobre quais as oportunidades para 

replicar com sucesso um projeto piloto, ou quais instrumentos de gestão poderiam 

garantir a ampliação da escala de uma experiência como essa, espontaneamente os 

entrevistados falaram sobre a importância das características iniciais do piloto. Como 

essas características estão desenhadas ao longo dos itens do trabalho, como por 

exemplo, a planilha de custos, a parceria com a iniciativa privada, o sistema de 

incentivos e o modelo pedagógico, entre outros, o texto vai diretamente à opinião 

dos entrevistados.    

Sobre o assunto, afirma o entrevistado 2:  

Sempre que você cria um novo modelo, [...] você não pode de 
imediato universalizar. Porque o que é novo tem que naturalmente 
testar. Tudo na vida você cria hipótese, faz os testes, verifica se 
aquelas hipóteses são válidas, quais as que restaram. Por que 
aquelas que você previamente pensou não se sustentaram? Onde é 
que estavam as falhas? Você tem que fazer a correção do rumo. 
Você não pode implementar alguma coisa nova para um processo 
que seja para todos, porque certamente você pode correr o risco de 
não ter o controle das variáveis. [...] A ciência mostra isso, toda vez 
que quer o novo experimento, você primeiro testa. 

O entrevistado 5 também pondera sobre a importância de pensar um modelo 

com características que o tornem capaz de ser universalizado: 

A universalização, [...], ela tem que ser para todos. Se é universal, é 
para todos. Então você tem que universalizar o projeto como política, 
independente de uma seleção que sempre foi a marca, e ainda é, 
desses projetos pilotos. [...] Então eu acho que as oportunidades são 
exatamente o referencial. Se você tem uma experiência piloto de 
sucesso ela tem que ter o referencial para sua ampliação. Ela tem 
que ser analisada, [...], os pontos positivos, os pontos negativos, o 
que é que pode ser adaptado, porque uma experiência nunca é 
totalmente copiada. Ela tem que ser contextualizada. [...] O que é 
que deu certo ali? O sistema de laboratórios, a ampliação do tempo 
escolar, a capacitação permanente em serviço dos professores. Isso 
são valores que poderiam ser replicados. [...] Então eu acho que 
essas são perguntas que na reprodução, na ampliação, elas 
precisam ser feitas.  Para mim, ela é capaz de ser replicada se a 
gente pegar os referenciais básicos da experiência. [...] São 
referenciais que podem ser universalizados, e ali tem muita coisa que 
pode ser universalizada, então vamos tocar. 

O entrevistado 6 enfatiza o momento inicial em que o piloto é pensado:  

Qual é o aprendizado que vem sendo acumulado a partir da 
avaliação de implementação e de ampliação de projetos pilotos? [...] 
É fundamental você pensar, antes de iniciar o projeto piloto, na 
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estrutura interna que você enfrentaria para estruturar o plano de 
ampliações. [...] Embora isso, às vezes, demande mais tempo, mas 
costura mesmo, de acordos, de combinados, até de identificação de 
quem na Secretaria pode assumir, [...], como faz diferença, desde o 
início, [...] já ter uma equipe de acompanhamento pensando na 
ampliação [...]. No momento zero, e eles já estavam envolvidos no 
desenho. [...] A solução ideal é você, desde o início, como gestor da 
rede, pensar que áreas, na estrutura de governança, quais os 
órgãos, que figuras que são fundamentais para estar na mesa, nessa 
arquitetura. 

Depois de falar sobre a importância do momento inicial, o entrevistado 6 

elabora sobre as dificuldades na replicação:  

Na ampliação, primeiro, é muito provável que não seja possível você 
replicar exatamente o formato do seu projeto piloto. Então, é preciso 
ter flexibilidade para identificar quais são as áreas onde você não 
pode abrir mão, quais as que você precisa abrir mão, talvez, por 
curto ou médio prazo, [...]. Então acho que tem alguns limites que 
você precisa levar em consideração. Por outro lado, se você tem 
uma visão clara junto com a equipe, de quais são os grandes pontos 
fortes do seu piloto, aqueles que são as ideias força, o ideal é você 
poder tentar ao máximo garantir que esses passem. 

O entrevistado 7 argumenta que as escolas públicas que dão certo no país 

não servem como pilotos, pois operam em circunstâncias especiais. 

O problema da maioria das inovações em educação é que elas são 
feitas com uma condição que não dá para você expandir. [...] Todos 
os colégios que tem resultados bons na área pública são colégios 
que fogem da regra, que fogem das condições normais de 
universalizar. Pelos custos, pelas normas, pela seleção de alunos, 
seleção de professores, etc. Talvez eles até estejam certos, mas o 
país não tem condições de universalizar dessa forma. Então, um 
projeto piloto, que tem sentido experimental, como tem na saúde, na 
agricultura, é um projeto que é pensado para operar em condições 
de cruzeiro, em condições normais de gerenciamento, de 
financiamento. Se não for pensado assim, e a maioria não é, 
certamente ele não vai vingar. 

Na sequência, elenca alguns elementos que, no seu entendimento, devem 

fazer parte de um piloto: 

São as questões de gerenciamento e de replicabilidade. [...] Questão 
de financiamento e gestão. Se ele tem um esquema financeiro que 
viabilize a sua expansão, isso já é bom. [...] O outro é de gestão. Um 
projeto piloto, geralmente, tem toda a atenção do mundo. As pessoas 
vão, visitam, tem um pessoal para fazer, acontecer, reunião de 
supervisão, treinamento. Quando multiplica, que você não dá a 
mesma atenção, o projeto tende a fracassar. [...] Então, um projeto 
para ser realmente avaliado tem que ser feito em condições normais. 
A avaliação tem que ser randômica, seleção de alunos, de 
professores, de locais, de maneira randômica, para aí ver se 
funciona. Se funcionar nessas condições, aí sim ele teria condições 
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de replicabilidade. [...] O que o Brasil ainda não aprendeu a fazer é 
montar sistemas públicos que permitam e viabilizem o funcionamento 
de escolas autônomas. [...] Você tem que ter regras de 
funcionamento da escola e a primeira delas é o que vai fazer a 
escola, o programa de ensino. [...] Depois, ela tem que ter uma regra 
para (escolher) diretor. [...] Depois, você tem que ter avaliação, que 
nós temos, mas ela não se refere a nada, então não adianta. E 
consequência. Então, a regra de montagem da rede tem que 
assegurar que essas cinco coisas poderão vir acontecer. 

O entrevistado 8 dedica grande ênfase ao assunto  e faz uma crítica às 

entidades do terceiro setor que propõem, com frequência, projetos pilotos às redes 

públicas: 

A verdade é que as pessoas não têm a menor ideia do que é isso [...] 
e saem fazendo o que não sabem e aí depois não dá certo. Então, é 
dinheiro e tempo jogado fora milhões de vezes, [...] tem um excesso 
de criatividade, no terceiro setor especialmente, que leva isso 
recorrentemente a acontecer [...]. Os cientistas são pessoas 
inteligentes que fazem primeiro todo o levantamento do estado da 
arte para partir daquilo ali para frente. Mas no terceiro setor não é 
assim, nem em educação. As pessoas saem do zero, todas as 
vezes, como se nada estivesse sendo feito e ela vai criar a roda de 
novo e elas criam com a paixão, [...], não com a razão. [...] Quando 
você vai fazer uma coisa, você faz com o mínimo de amostragem 
para que você seja capaz de identificar, em qualquer ambiente que 
aquela variável entrar, se ela vai funcionar de maneira igual em todos 
esses diferentes ambientes. Então, quando você vai pensar em 
alguma coisa que tenha a pretensão de ser replicada, na verdade a 
própria arquitetura do projeto piloto tem que já levar em conta essa 
consideração, e isso as pessoas não levam. [...] É a mesma coisa 
que eu usar um telefone, colocar nele componentes super incríveis, 
de metais super qualificados e aí ele vai funcionar fantasticamente. 
Mas quando você for colocar isso em escala, seja o custo desses 
componentes, seja a logística de obtê-los ou de distribuí-los, dentro 
dessa configuração é absolutamente inviável. Não adianta você ter 
um super incrível aparelho se ele não foi desenhado para ser 
trabalhado em escala. 

O entrevistado 9 também ocupou uma parte expressiva do tempo da 

entrevista com a arquitetura do piloto. E teorizou sobre o tema: 

Fazer o piloto é fácil, se ele for pensado como um piloto, o que é 
errado. Se você quer fazer um piloto para ser replicado, você tem 
que fazer um piloto que seja replicável. [...] Tudo que depende da 
genialidade não é replicável. [...] Tudo que depende de artesanato 
não é replicável. [...] Toda vez que você codifica com sucesso, você 
tem alguma coisa replicável, [...] você consegue transformar aquela 
intuição em regras que qualquer um pode aplicar. Ou seja, o seu 
procedimento tem que ser simples e robusto. 
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Para exemplificar, cita o Sistema de Gerenciamento Integrado (SGI), da 

Fundação Pitágoras, aplicado inicialmente no município de Vespasiano, em Minas 

Gerais, e, no passo seguinte, em São José dos Campos, São Paulo: 

Aí ele (o SGI) foi aplicado em São José dos Campos. Ele tinha sido 
aplicado em Vespasiano. Quem que aplicou em São José dos 
Campos? Vespasiano! Por quê? Porque está tão codificado, que um 
grupo que fez, consegue ir numa outra cidade, inclusive muito maior, 
muito mais importante, e ensinar aos outros como é que faz. Está 
tudo arrumadinho, tudo codificado. Portanto, essa replicação em 
escala é da natureza do projeto e o piloto tem que ter natureza 
replicável. Então quando você diz que o piloto funcionou e quando 
você tentou replicar não deu certo, você está dizendo que o piloto já 
estava errado. 

Depreende-se das respostas que existem visões distintas, mas 

complementares: a) o piloto deve ser testado antes do início do programa de 

replicação, o comportamento de suas variáveis deve ser conhecido; b) ele deve ser 

flexível a ponto de ser adaptável a circunstâncias diferentes, mas seus pontos fortes 

devem ter a consistência necessária para serem mantidos; c) são pontos essenciais 

para a escola funcionar: programa de ensino, regra para escolha de diretor, 

avaliação e consequência; d) o desconhecimento do assunto, o excesso de 

criatividade ou o idealismo podem levar a propostas não aplicáveis à realidade; e) o 

sucesso do desenho de um piloto está na sua capacidade de ser codificado de 

forma clara e compreensível, para que sua aplicação seja simples e esteja ao 

alcance de pessoas menos qualificadas. 

Para confirmar essas percepções, na própria experiência do CEEGP houve 

modificações no modelo inicialmente proposto. O projeto pedagógico original, de 

características construtivistas, não suportou o insucesso das avaliações no seu 

primeiro ano de existência, como relata Magalhães (2008). O modelo tem um 

programa de ensino claro, configurado nos Guias de Aprendizagem, regras para 

garantir uma boa escolha de diretor, avaliação (por dois sistemas complementares) 

e consequências positivas (premiação) e negativas (não premiação e afastamento). 

Quanto ao conceito da codificação, o modelo é descrito por um conjunto de manuais 

detalhados, que têm alguns trechos mencionados neste trabalho.     

  

5.2.3.2. A parceria com a iniciativa privada 

Como foi narrado no capítulo anterior, o arcabouço institucional desenvolvido 

para dar conta da tarefa de implantar uma escola pública de qualidade envolvia a 
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participação decisiva da iniciativa privada. Esta se dava tanto no Conselho Gestor da 

entidade central, o Procentro, como nos conselhos gestores de todas as escolas 

contempladas com o novo modelo. Nestes conselhos, o parceiro privado tinha 

papéis da maior relevância, como acompanhar o planejamento das atividades, a 

seleção dos diretores, a avaliação das equipes e viabilizar recursos financeiros 

adicionais ao orçamento público. Tinha, inclusive, o poder de vetar alguma iniciativa 

da Secretaria de Educação que entendesse inconveniente para o progresso do 

programa.  

A inspiração para esse novo modelo institucional, mais flexível e funcional, 

veio da escola teórica da Nova Gestão Pública, que defende a substituição do 

tradicional modelo de Estado - burocrático, rígido, ineficiente - por um modelo em 

que o principal referencial seja o resultado das políticas. Para isso, advoga soluções 

de governo baseadas na concorrência e em outros mecanismos de mercado. 

 Surgida nos anos 1990, seus teóricos se encontravam em vários países do 

mundo, entre os quais se destacam Estados Unidos, Inglaterra, Austrália e Nova 

Zelândia (JONES; THOMPSON, 2000). Naquele período, o ambiente era de 

liberalização e privatização de largas parcelas do setor público, provocadas pelo 

declínio das políticas de bem-estar social na Europa. As elevadas taxas de inflação 

e desemprego e a baixa competitividade da economia europeia resultaram na crise 

do Estado positivo convencional no final dos anos 1970 (MAJONE, 1999). 

O programa britânico Próximos passos, um dos principais exemplos desse 

movimento, rompeu com a velha lógica do serviço público unificado. Três anos após 

seu início, mais de 50% dos funcionários haviam sido transferidos para agências que 

poderiam, ou não, ser privatizadas, e que funcionavam a partir de contratos de 

gestão. Surgiram conceitos como delegação de atribuições e responsabilização. A 

prestação do serviço público poderia ser feita por organizações privadas lucrativas 

ou não lucrativas, ou ainda por instituições públicas independentes da estrutura 

ministerial, com orçamentos negociados pelo critério da competitividade (MAJONE, 

1999). 

No Brasil, a onda reformista chegou com o governo de Fernando Henrique 

Cardoso e sua Reforma Gerencial da Administração Pública, de 1995. 

 O principal artífice e executor da reforma, o então ministro da Administração 

e Reforma do Estado, Bresser Pereira, busca, em uma exposição de razões, 

justificá-la pela evolução histórica dos tipos de Estado. Segundo ele, os regimes 
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políticos dos Estados saíram do absolutismo (até o século XVII), passaram pelo 

período liberal (século XIX), pelo liberal-democrático (século XX), pelo social-

democrático (segunda metade do século XX), e, finalmente, chegaram ao Estado 

social-liberal, democrático e gerencial. No primeiro tipo de regime a administração 

fora patrimonial, em todos os outros, pública burocrática, e, por fim, chegou-se à 

fase da administração pública gerencial (BRESSER PEREIRA, 2001). 

Nesse novo modelo de Estado contemporâneo, deveriam permanecer os 

papéis adquiridos por ele ao longo do século XX, de manter o equilíbrio social e 

econômico, mas novas demandas seriam acrescentadas. A ideia hegemônica 

deveria ser maior eficiência gerencial e redução dos custos dos serviços públicos. 

Fazer mais e melhor, com menos, passou a ser o lema dos novos tempos. Para 

alcançar esses objetivos, eram necessárias novas formas de contratação de 

serviços públicos. A tendência seria, cada vez mais, contratar externamente esses 

serviços, respeitando os princípios da concorrência e da maior eficiência. 

Uma diferenciação clara é feita entre as empresas comerciais e industriais e 

as organizações sem fins lucrativos, ou organizações públicas não estatais. No 

primeiro caso, a lógica da contratação obedece a critérios exclusivamente 

econômicos, ou seja, aos preços cobrados pelos serviços ofertados. No segundo, há 

outros valores além dos econômicos; os relacionados a direitos humanos 

fundamentais. As instituições, por sua vez, estariam em busca de um tipo de 

remuneração não econômica: a excelência e o reconhecimento público. Afirma 

Bresser Pereira:  

No caso da assistência à saúde e da educação, as entidades sem 
fins lucrativos estão mais bem preparadas para lidar com esses 
casos vitais e delicados [...] Embora reguladas pelo direito privado e 
não pelo direito público, as organizações sem fins lucrativos são 
„públicas‟ porque estão diretamente voltadas para o interesse 
público. Também porque não dependem do princípio liberal clássico 
que legitima as empresas comerciais: se cada uma defender seus 
próprios interesses, a concorrência no mercado assegurará 
automaticamente o interesse público (2001, p. 19). 

Com o apoio desses preceitos teóricos, foi elaborado o Plano Diretor da 

Reforma do Aparelho do Estado, de 1995. Entre seus principais pontos, destacam-

se: a) a definição clara das atividades exclusivas o Estado, que não poderiam ser 

terceirizadas, as atividades sociais e científicas, que deveriam ser transferidas para 

o setor público não estatal, e a produção de bens e serviços, que ficaria a cargo do 

mercado; b) a distinção entre as atividades do núcleo estratégico, a serem 



 

 

158 

 

executadas por políticos e altos funcionários, e as atividades de serviço, que 

poderiam ser contratadas externamente; c) a possibilidade da criação de 

Organizações Sociais, organizações públicas não estatais, sem fins lucrativos, 

contempladas pelo orçamento do Estado, para gerenciar hospitais, escolas, museus, 

universidades e centros de pesquisas, entre outros; d) a criação de instrumentos de 

responsabilização (accountability), para cobrar os resultados pactuados (BRESSER 

PEREIRA, 1999). 

As Organizações Sociais (OS), entidades de direito privado e caráter não 

lucrativo, foram criadas pela Lei Nº 9.673, de 1998, para desenvolver atividades 

dirigidas “ao ensino, à pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico, à 

proteção e preservação do meio ambiente, à cultura e à saúde” (Art. 1º). De acordo 

com a norma, o corpo dirigente deve ser constituído por um percentual de 20% a 

40% de representantes do Poder Público, e a autorização para seu funcionamento 

deve partir de um ministério ou secretaria à qual está ligada. Cabe também a esse 

ministério ou secretaria repassar recursos materiais e humanos, definir metas e 

fiscalizar seu cumprimento (BRASIL, 1998). 

Apesar de a Lei Nº 9.673/98 ser clara quanto à possibilidade de instituições 

educacionais em forma de Organizações Sociais estarem aptas a receber recursos 

públicos, a Lei Nº 9.394, de 1996 (LDB), no seu Art. 77, restringe a aplicação desses 

recursos ao financiamento de escolas comunitárias, confessionais e filantrópicas em 

forma de bolsas de estudo. Esse conflito normativo, de algum modo, cria 

insegurança jurídica para a implantação de arcabouços institucionais que ensejem a 

participação da iniciativa privada na educação pública no país (BRASIL, 1996). 

Um forte reforço à parceria entre a iniciativa privada e o setor público na 

promoção da educação está no Art. 205 da Constituição, que afirma: 

A educação, direito de todos, dever do Estado e da família, será 
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando 
ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício 
da cidadania e sua qualificação para o trabalho (BRASIL, 1988).  

A ideia de uma escola administrada através de parcerias entre o setor público, 

a iniciativa privada e entidades da sociedade civil nasceu nos Estados Unidos no 

início dos anos 1990, com a denominação de escolas charter. Em seguida, países 

como França, Austrália, Japão e Nicarágua também adotaram o modelo, mas sem 

grande expressão dentro dos seus sistemas educacionais. No Reino Unido, essas 

escolas, conhecidas no país como “academias”, foram implantadas no governo de 
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Tony Blair, como parte de sua reforma educativa. Atualmente já somam 200 escolas. 

No Chile, o conceito de parceria público-privada materializa-se nas escolas privadas 

em que alunos estudam com financiamento público feito através de vouchers. No 

Peru, a rede Fe y Alegria administra escolas com financiamento público em áreas 

rurais e em periferias urbanas pobres. Apesar dos bons resultados alcançados, 

sobretudo nos Estados Unidos, com destaque para as cidades de Nova York e 

Chicago, a experiência internacional mostra que a participação da iniciativa privada, 

por si só, não é garantia de bom desempenho escolar, como por exemplo, acontece 

no Peru. Os casos bem sucedidos como os de Nova York e Chicago, no entanto, 

demonstram que a flexibilidade na gestão escolar pode ser um eficaz instrumento 

para a implantação de políticas que busquem melhorar os resultados (DIAS; 

GUEDES, 2010). 

Questionados sobre como viam a participação da iniciativa privada em uma 

parceria para a gestão de escolas públicas com o propósito de promover a melhoria 

do desempenho dos alunos, os entrevistados divergiram entre si, mas sem um 

grande grau de dispersão.    

O entrevistado 1 faz suas considerações: 

Se o setor privado pode dar a contribuição para a área educacional, 
desde que haja abertura, é na gestão. Empresa que não tem boa 
gestão quebra, empresa que tem sucesso é porque tem boa gestão 
[...]. Então, eu acho que a exemplo da Coreia e da Alemanha, a 
Alemanha para mim é um melhor exemplo até, tem uma enorme 
integração do setor privado e setor público, onde você tem escolas 
co-geridas pelo setor público e privado. O setor privado fala: eu 
preciso de técnicos com essa formação, e eu vou lá, eu instalo tudo, 
laboratórios da escola, eu construo a escola, e você, Estado, 
administra a escola para mim, eu acompanho junto com você. [...] 
Por que não multiplicar isso quando você tem um grupo de 
empresários, uma empresa ou pessoas preocupadas em fazer 
aquela escola funcionar, trazendo apoio à gestão para que ela seja 
cada dia melhor? Sim, sem dúvida nenhuma que essa parceria é 
fundamental. [...] Não é que aquele grupo empresarial que apoia o 
projeto vá por dinheiro no projeto. Nem precisa. Dinheiro tem. [...] 
Mas qual é o papel principal? É acompanhar, apoiar, mostrar os 
desvios ao secretário da Educação e recomendar a correção dos 
desvios. Quer dizer, é alguém que está de fora do processo. A gente 
sabe, eu repito: as máquinas das secretarias de Educação são 
intrinsecamente ineficientes, [...] a máquina não anda porque é 
reativa. 

A opinião do entrevistado 2 também valoriza a participação da iniciativa 

privada. Identifica nela o papel de apoiadora, na implantação, e também de fiadora 

da continuidade dos projetos:  
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Eu acho que quando o setor privado coopera, ele dá não só 
contribuições naquele momento importante, mas ele é uma 
blindagem importantíssima para a coisa pior que tem na educação 
brasileira, que se chama descontinuidade. Todos os exemplos que 
você observa que hoje estão sendo mantidos no setor público, seja 
de qualquer Estado, foram aqueles capazes de articular o público 
com o privado, sem o privado se sobressair em cima do público. Mas 
o privado mostrando com clareza condições para motivar 
professores, diretores, alunos, comunidade. Então, quando essa 
parceria, de fato, ela existe, você blinda o setor público de algo que é 
terrível, que se chama descontinuidade. 

Mas faz restrições à maneira como, às vezes, se dá essa participação, “de 

cima para baixo”: 

Por outro lado, quando é o privado que entra para dizer como deve 
ser o modelo pedagógico, de cima para baixo, sem discutir com 
aluno e com o professor, pode até a escola absorver por uma 
determinação da Secretaria, mas eles jamais irão vestir a camisa. [...] 
Essa é uma fronteira tênue entre o público e o privado. [...] Então, o 
privado não pode pegar a escola para si e dizer assim „essa agora é 
a minha escola‟. 

Ao concluir, defende o engajamento da sociedade no esforço educacional 

com um provérbio africano: “Para educar uma criança é preciso toda uma aldeia”. 

O entrevistado 3 é enfático na abordagem do assunto: 

Absolutamente imprescindível. Eu penso que a maior contribuição 
que a iniciativa privada tem para a escola pública brasileira são as 
tecnologias de gestão, melhor do que ninguém eles sabem fazer 
isso, porque eles dominam seus negócios. [...] Na minha experiência, 
eu nunca imaginei que pudesse aprender tanto com o sistema 
privado, sob o ponto de vista da gestão. Então o grande capital que a 
iniciativa privada tem a dar ao público não é o capital financeiro, 
porque o sistema público não precisa. O que ele precisa é aprender a 
aplicar esses recursos. E não é aplicar fazendo planilhas, é como 
acompanhar e como cobrar os resultados. 

O entrevistado 4, que acompanhou a implantação do programa, reconhece a 

contribuição da iniciativa privada na formulação dos modelos, mas entende como 

problemático o relacionamento com a comunidade escolar: 

Ela é essencial para a construção do modelo, agora ela se torna 
extremamente difícil para você fazer a replicação desse modelo. [...] 
A maioria ainda do privado quando chega numa comunidade no 
interior, ele quer mandar e não incluir. Então você tem que ter muito 
cuidado com essas parcerias. [...] Cria resistência. 

O entrevistado 5 vê no setor privado concepções e motivações diferentes das 

existentes na administração pública, mas pensa que algumas contribuições 

“pontuais” podem ser aceitas pelo setor público:  
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Elas não são imprescindíveis (as parcerias). Elas podem ser, no 
máximo, necessárias, pontualmente. Eu acho que a gestão pública 
tem que se rever muito nessa aparente disputa de competência, de 
qualidade. Uma gestão pública não se manifesta da mesma forma da 
gestão privada, porque a intencionalidade política da gestão pública 
é diferente. [...] A gestão privada tem como objetivo acumular capital, 
dar lucro. A tal da responsabilidade social que hoje algumas 
empresas fazem já é [...] uma propaganda, é a imagem [...]. A gestão 
pública tem a função social de atender o direito da população. Então, 
é outra perspectiva. Algumas tecnologias utilizadas podem servir de 
referência, podem, desde que não sejam a essência da gestão. 

Ao sugerir o caminho para melhorar o desempenho da máquina pública, 

advoga o endurecimento dos controles, que não reconhece como uma característica 

da iniciativa privada: 

Essa questão do controle, do monitoramento, do desempenho, que 
são coisas que estão distorcidas na gestão (pública) por vícios do 
patrimonialismo, do fisiologismo, falta de concurso público durante 
muito tempo, falta de democratização da gestão, principalmente o 
patriarcado gerencial, que é uma coisa muito forte ainda. Mas a 
forma de rever isso não é copiando a gestão privada. É a gestão 
pública se qualificando, concurso público, qualificação, plano de 
carreira, processos administrativos rigorosos, demissões, 
exonerações... 

O entrevistado 5 continua a argumentação tentando diferenciar conceitos da 

gestão privada e da gestão pública: “Você não pode dizer: „Na fábrica deu certo 

assim, na empresa deu certo assim, no banco deu certo assim, na escola vai dar 

certo assim‟”. Perguntado sobre que ferramentas do setor privado não deveriam ser 

utilizadas na gestão pública, segue o entrevistado 5:  

Essa questão mesmo de resultados a qualquer custo. Porque hoje 
tudo se trabalha com metas. [...] Todo mundo que está numa ação 
quer resultados. Mas na empresa privada, essas metas têm um 
referencial do lucro, da disputa, da competitividade. Enquanto que na 
gestão pública não é assim. Qual é o sentido da meta na gestão 
pública? É o atendimento à população, é a melhoria da qualidade do 
ensino, é a prevenção em relação à saúde, é a diminuição dos 
índices de violência. Então isso não são metas atingidas como se 
busca a competitividade no setor privado. A competitividade na 
gestão privada é um motor, enquanto que na gestão pública não é. É 
outro nível de motivação, que eu acho que falta em alguns 
servidores, em alguns gestores, é o espírito público. 

O entrevistado 6 segue a linha de afirmar que as parcerias podem ajudar na 

implementação de novos conceitos, mas o setor público tem condições de executá-

los independentemente da iniciativa privada: 

Eu não diria que é indispensável (a parceria com a iniciativa privada) 
se a gente pensa que uma boa gestão pública também trabalha com 
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metas, com critérios, com indicadores, com avaliação, com 
planejamento, com acompanhamento. Ao mesmo tempo, quando 
você tem uma parceria com o setor privado, o setor privado pode 
trazer, ajudar a agregar [...] alguns conceitos [...]. Acho também que 
o setor privado traz uma agilidade interessante [...] porque não tem 
as amarras que o gestor público tem. Então às vezes parceria, 
gestão compartilhada, pode permitir inovações de uma forma mais 
ágil. [...] Um consultor para você incluir na equipe é um sofrimento. 
Só que uma empresa privada contrata um consultor, e aí esse 
consultor está à disposição da Secretaria. 

A opinião do entrevistado 7 também reforça a ideia que parcerias podem 

ajudar, mas não são indispensáveis: 

Talvez seja necessário, até mesmo como mecanismo de 
aprendizagem, você estabelecer certas alianças. [...]. Não sou contra 
ela (a tecnologia da gestão privada), agora não acho que ela é 
essencial [...]. Não na medida e que as técnicas de gestão são 
iguais, as iniciativas são semelhantes, a natureza humana é 
semelhante. [...] Não, eu acho que não tem uma tecnologia diferente. 
Acho que você tem que ter regras básicas de funcionamento e 
pessoas que tenham competências gerenciais e não competências 
pedagógicas, condições de exercer (a gestão). 

O entrevistado 8, do terceiro setor, entende que a iniciativa privada pode 

ajudar a introduzir uma nova cultura de gestão, mas também compartilha com a 

opinião dos outros entrevistados que pensam ser o setor público capaz de caminhar 

sozinho em uma etapa posterior: 

O sistema público não tem uma cultura de gestão. [...] Ela é muito 
menos focada em resultados, em processos de acompanhamento, 
esse que é o grande problema. Na verdade tudo se resume a isso, a 
questão técnica pedagógica é uma conseqüência disso. [...] Então a 
lógica é introduzir essa cultura dentro do sistema para que eles se 
apropriem e façam isso sozinhos. A gente fica o tanto de tempo 
necessário para eles incorporarem. 

Depois, argumenta a favor da saída do setor privado: “Porque um bom 

médico é aquele que sara o paciente e não aquele que não sara o paciente. Então 

eu sou uma boa médica se o remédio que eu estou dando sarou o paciente”. 

Quando ao momento da saída “vai depender do grau de entrada dessa cultura 

dentro do sistema, porque ela é contrária ao sistema”. 

O entrevistado 9 opina na mesma direção dos anteriores: “Essa influência da 

empresa privada dentro da escola, se for bem feita, é boa, se for mal feita, é ruim”.  

E acrescenta o que pensa ser uma influência ruim:  

O que não funciona são esses esforços empresariais dizendo que 
„pobre coitado do menino tem uma vida muito nua, muito crua, muito 
básica, vamos dar para ele, fazer capoeira, teatro, caratê, vamos 
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fazer isso, vamos fazer aquilo‟. Aí eles criam um charminho dentro da 
escola que o remendo é pior do que o soneto. Porque a educação já 
é chata, aí você encontra um negócio muito mais bacana para se 
fazer na escola, aí você tira o foco da Matemática e do Português. 
Nesse sentido, a intervenção, especialmente de pequenas 
fundações, é infeliz, porque todo mundo gosta daquilo e se já não 
estudava muito, aí é que não vai estudar nada mesmo. 

Do conjunto das respostas é possível afirmar que, apesar das divergências 

explicitadas, há uma concordância quanto à possibilidade de a iniciativa privada 

contribuir com a implantação de métodos mais eficientes de gestão, de uma cultura 

mais focada em resultados, mas com o devido cuidado para não dar a ideia de 

intervenção na comunidade escolar. A parceria deve ser vista como uma aliança 

construtiva, uma fonte de informações sobre ferramentas mais eficazes para apoiar 

a escola nos seus desafios, sem, no entanto, ter o caráter de algo imposto “de cima 

para baixo”, nem necessariamente definitivo.  

 

5.2.3.3. O papel do diretor da escola  

Outro ponto da maior relevância no modelo de gestão do Procentro é o diretor 

da escola. Figura central da gestão de cada unidade da rede, seu recrutamento, no 

arcabouço institucional do programa, pode ser feito, inclusive, fora dos quadros da 

Secretaria de Educação. 

As pesquisas empíricas que identificam os fatores determinantes do bom 

desempenho educacional atribuem alta importância ao papel da liderança do diretor 

da escola. 

Em trabalho que analisa os sistemas educacionais dos Estados Unidos, 

Irlanda, Coreia e Finlândia, Oliveira (2008) menciona a autonomia administrativa da 

escola e a existência de ferramentas de gestão para o diretor como elementos 

presentes nos sistemas eficazes. Apesar de o nível de autonomia da direção escolar 

ter relação com a cultura de cada país, em todos há instrumentos para o diretores 

fazerem com que os professores cumpram suas obrigações. Nos casos mais 

extremos, podem admitir ou demitir professores, a seu critério.   

 Carnoy (2009), ao estudar as vantagens comparativas de Cuba frente a 

outros países latino-americanos, identifica, entre outros fatores, como currículo 

detalhado e aulas estruturadas, o papel do diretor como decisivo para garantir o 

cumprimento dos objetivos acadêmicos da escola. Para isso, precisam ter liderança 

pedagógica, capacidade gerencial e autoridade supervisora. Afirma o autor: 
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Os professores são supervisionados de perto em seu trabalho em 
sala de aula pelos diretores e vice-diretores. Toda escola cubana 
está focada no ensino e a responsabilidade principal dos gestores 
escolares é assegurar que os alunos estão alcançando os objetivos 
acadêmicos claramente especificados (2009, p. 122). 

Clermont Gauthier (2010), em trabalho que cita pesquisas sobre escolas 

eficazes, menciona uma realizada nos Estados Unidos, nos anos 1970, com 55 

escolas localizadas em subúrbios pobres do nordeste do país, com desempenho 

superior às demais da mesma região. Entre outras características, um atributo 

presente nas escolas eficazes era uma forte liderança da direção, focada na 

qualidade do ensino. Outra pesquisa citada no trabalho é uma de 2002, realizada em 

nove países de quatro continentes: Austrália, Canadá, Hong Kong, Irlanda, Holanda, 

Noruega, Taiwan, Grã-Bretanha e Estados Unidos. Os resultados apurados 

confirmam as conclusões da pesquisa anterior: as escolas eficazes em diferentes 

contextos sociais, econômicos e culturais, têm liderança forte que estabelece 

elevadas expectativas de aprendizagem, além de um ambiente ordenado e seguro 

(GAUTHIER, 2010). 

Estudo da consultoria McKinsey (2010), Como um sistema escolar de baixo 

desempenho pode evoluir para tornar-se bom? E como um sistema de bom 

desempenho pode atingir o nível de excelência?, identifica entre as intervenções 

presentes em todos os sistemas que avançaram, 20 sistemas em diferentes regiões 

do planeta, uma boa capacitação para os gestores escolares. 

Machado (2000) registra, nos anos 1990, forte movimento de 

descentralização e aumento da autonomia administrativa das escolas em diversos 

países do mundo, e adverte para a necessidade de haver, além da transferência de 

responsabilidades, a transferência correspondente de autoridade: “Daí a importância 

de uma liderança forte e cooperativa” (2000, p. 99). Maria Helena Guimarães de 

Castro (2007), diante de dados do Saeb, diagnostica como um dos maiores 

obstáculos para vencer o desafio da qualidade na escola no Brasil a falta de 

gestores com o perfil adequado para liderarem suas equipes no esforço para 

cumprirem metas de aprendizagem. Os mesmos dados apontam como escolas de 

melhor desempenho as que têm um diretor com qualificação e liderança.         

Pesquisa realizada pelo Centro de Desenvolvimento Humano Aplicado 

(CEDHAP), por encomenda da Fundação Victor Civita (2011), em Secretarias de 

Educação de 24 estados e 11 capitais brasileiras, aprofundou o conhecimento sobre 
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métodos de seleção e capacitação de gestores escolares. A motivação do trabalho 

partiu da evidência que: 

A unidade, consistência e coerência de todas as dimensões 
envolvidas no trabalho educacional com foco na aprendizagem dos 
alunos dependem de competências especiais do diretor. Em vista 
desse reconhecimento, emerge como de extrema importância o 
cuidado com a seleção e a capacitação de diretores escolares 
(LÜCK, 2011, p.189). 

Em uma retrospectiva sobre as modalidades de seleção, a pesquisa identifica 

uma evolução do modelo da indicação política, geralmente feita a mercê de 

interesses eleitorais e clientelísticos, para a indicação por eleição junto à 

comunidade escolar, movimento surgido em meados dos anos 1980, que não leva 

em consideração o conceito de competência nem de qualidade educacional. Por fim, 

começaram a ser adotados os modelos mistos, em que o mérito dos candidatos é 

avaliado. 

Em suas conclusões, o trabalho, analisado em um painel com a participação 

de diversos especialistas, recomenda: a) o alinhamento entre os processos de 

seleção, capacitação inicial, continuada e em serviço, monitoramento e avaliação de 

desempenho; b) medidas consistentes de identificação e valorização de lideranças 

emergentes nas escolas; c) adoção de incentivos salariais compatíveis com o 

volume de responsabilidades assumidas; d) seleção através de processo amplo que 

possa aferir um conjunto de competências e a experiência do candidato, devendo 

serem todos nivelados antes do exercício da função; e) início do exercício com 

capacitação simultânea; f) estabelecimento de contrato de gestão com planejamento 

de ações e definição de metas anuais de desempenho; g) definição de programa de 

monitoramento com o apoio de profissionais experientes; h) criação de uma carreira 

de diretor com estabelecimento de competências mínimas, ascensão gradual de 

complexidades e responsabilidades, e valorização das experiências bem-sucedidas 

pelo critério do aprendizado dos alunos; i) articulação entre secretarias e 

universidades, ou outras instituições formadoras, para criação e desenvolvimento de 

cursos que enfatizem a gestão escolar (LÜCK, 2011).   

As opiniões dos entrevistados sobre a importância da função de diretor de 

escola seguem a linha da argumentação encontrada na literatura das pesquisas 

empíricas. 

Diz o entrevistado 1: 
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Ela (a diretora) tem que atender os professores, [...] tem que atender 
a equipe gestora da escola, os alunos, os pais, o sindicato, o líder 
comunitário [...], a Gerência Regional da Secretaria de Educação [...]. 
Cria uma demanda toda hora que não agrega valor nenhum para a 
escola. A quantidade de recursos desse tamanhinho e sem 
autonomia para tomar decisão. Então, é muito complexa a função de 
um diretor de escola. É como uma pequena empresa . Você tem que 
dar para ela ferramentas que sejam como é que eu defino os 
objetivos e as metas, como é que faço um plano de ação e 
execução, como é que distribuo pela minha equipe, como é que 
acompanho, como é que planejo tudo isso e como é que eu busco 
resultados. Eu tenho um dinheirinho, como é que eu planejo a 
utilização do recurso, como é que atraio parceria para escola, para 
me ajudar, para a escola funcionar? É tipicamente instalar uma 
empresa, tipicamente. [...] Para mim, a responsabilidade de tudo que 
move a escola tem que estar na mão do diretor. O diretor tem que 
responder por tudo em relação à escola e cabe a ele fazer o 
monitoramento disso aí, botar o pessoal para trabalhar, cobrar e 
entregar o resultado. 

O entrevistado 2 acompanha o raciocínio: 

Em primeiro lugar, tem que ter metas e indicadores de qualidade de 
desempenho. Sem isso você não pode aferir a gestão. Mas para que 
isso aconteça tem que profissionalizar esse mercado da gestão 
escolar. E profissionalizar a gestão escolar significa ter, em primeiro 
lugar, pessoas bem preparadas para a função, e com legitimidade. 
[...] E todos os estudos mostram que as escolas com as melhores 
gestões são aquelas que também têm uma forte articulação com a 
comunidade. Isso requer do gestor uma liderança e uma formação na 
sua base, hoje, que não é mais uma formação pedagógica. É uma 
formação que exige relações interpessoais, que exige formação de 
liderança, que exige, por exemplo, tecnólogos de formação e 
tecnologia de informação. Na área contábil, ela tem que ter 
capacidade com esses programas de Excel, tudo, para ela poder 
fazer planilhas. [...] Hoje, o gestor tem que ter um desafio tamanho 
de responsabilidade que já vai muito mais além do que somente 
aquela liderança pedagógica, que deve caber, no meu entendimento, 
a coordenação pedagógica da escola. [...] Eu acho que a gente 
deveria começar uma escola de gestores no Brasil. 

A opinião do entrevistado 3, apesar de sucinta, reafirma a importância do 

papel do diretor: 

A gestão tem que ser o motor disso (do compromisso com a 
qualidade). A gestão, dentro da escola, é a roda viva, é o capitão do 
time, o capitão da fragata [...], motivando os professores, dizendo 
para eles que, nesse momento, eles são as pessoas mais 
importantes na vida desses garotos. É o gestor da escola que tem 
que cuidar disso. [...] É na escola que a coisa acontece, apesar da 
Secretaria. 

O entrevistado 4 argumenta a favor do papel dos diretores exemplificando 

com a experiência do Procentro: 
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Professor é muito importante, mas se você tem um gestor 
vocacionado, você consegue que aquele gestor.... . [...] Nessas 
escolas que ainda estão dando certo, [...] que os gestores continuam 
funcionando... muito bem, obrigado. E as que mudaram de gestor 
caíram, acabaram. [...] Você precisa de um grande gerente, um 
grande maestro, para fazer com que as coisas funcionem.  

O entrevistado 5 não mencionou espontaneamente o papel do diretor como 

uma variável relevante para a qualidade da escola. O entrevistado 6 o fez em mais 

de um momento da entrevista. Ao falar sobre elementos decisivos para um programa 

de replicação de piloto ser bem sucedido: “Eu acho que, sem dúvida, a capacidade 

gerencial, a capacidade de encontrar pessoas que você precisa é um desafio não só 

aqui, no Brasil”. No final, mais uma vez, elenca esses elementos: “identificação de 

lideranças, formação de gestores, proposta curricular estruturada, sistema de 

avaliação e monitoramento”. 

O entrevistado 7 também ratifica a visão que o diretor tem papel decisivo, 

inclusive a partir de estudos internacionais: 

Em muitos lugares, inclusive nos Estados Unidos onde tem mais 
pesquisas, há uma tendência de querer fortalecer muito o diretor [...] 
e as evidências de alguns estudos feitos recentemente mostram que 
os diretores das escolas eficazes – quer dizer, associação entre 
escola eficaz e diretor – mostra que o que é importante é a 
competência gerencial, habilidade gerencial, até para organizar a 
casa. Também criar um ambiente, saber motivar as pessoas. Ele tem 
que saber um pouco sim de educação, de currículo, mas o 
importante é ele saber como lidar com as pessoas para que elas 
atinjam os seus resultados. E isso é curso técnico, habilidades de 
gestão. 

Ao falar da identificação de pessoas com talento gerencial, reforça a proposta 

do Procentro, de dar mais instrumentos aos diretores: 

Mas não adianta só as pessoas, elas têm que ter condição. Não 
adianta colocar o diretor na escola e a Secretaria continuar 
negligenciando. O professor vai lá, em sala de aula, e diz como é que 
é, e tem projeto para fazer, com pastel, com balão, com São João, 
tem isso e tem aquilo... Então, não adianta só ter a capacidade 
gerencial, se ela não tem o poder a autoridade para exercitar a 
função de diretor. [...] Você tem que ter diretor que fica 10 anos na 
escola. Não pode ter diretor que muda a cada dois, três anos. Ele 
tem que ter tempo de montar a escola, de montar uma equipe. Ou 
seja, tudo no Brasil é o contrário do que tem que ser. 

O entrevistado 8 não citou espontaneamente a função do diretor da escola. O 

entrevistado 9 argumenta para reforçar a importância da função e cobrar mais 

ferramentas que possibilitem ao diretor assegurar a meta da qualidade: 
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Na verdade, a equação do diretor está errada. O diretor é diretor da 
escola e a escola é uma fábrica que produz educação.  Se esse 
diretor não pode cuidar do produto da fábrica, alguma coisa está 
errada. O que é que a gente vê? É que as escolas boas são aquelas 
que têm um diretor genial. São muito poucos os diretores geniais, 
porque os diretores têm poucos instrumentos, porque como ele não 
pode nem premiar, nem punir, como ele não tem dinheiro, a única 
coisa que ele pode é seduzir. Ele tem que ser um grande sedutor, 
para ele ser eficaz na escola. E são poucos. Se o gerente da 
farmácia ou da padaria tivesse que ser um sedutor a economia não 
dava certo. 

 

5.2.3.4. Planejamento, acompanhamento, avaliação 

Outros três pontos muito mencionados nas entrevistas como necessários à 

multiplicação de um projeto piloto foram planejamento, acompanhamento (ou 

supervisão), e avaliação. 

Todos esses elementos estão presentes no modelo de gestão implantado no 

CEEGP e nas outras escolas do Procentro, cuja base teórica é o ciclo PDCA. 

O Ciclo PDCA, conhecido também como Ciclo da qualidade, Ciclo de 

Shewhart ou Ciclo de Deming, é um método de gestão de processos desenvolvido 

na década de 1930, por Walter Shewhart, e retomado na década de 1950 por 

Edwards Deming, que o utilizou com grande sucesso em empresas japonesas. O 

procedimento de gestão tem quatro etapas distintas e consecutivas: o planejamento, 

a ação executiva, a avaliação e a ação corretiva. Sua utilização pressupõe a 

definição de objetivos e metas quantificáveis, o treinamento do pessoal para a 

execução do que foi planejado, a medição dos resultados, a comparação entre eles 

e o que foi planejado, e, finalmente, a correção dos problemas apresentados quando 

os objetivos não são atingidos (PACHECO et all, s.d.). 

Na literatura que descreve as pesquisas empíricas com escolas eficazes, a 

etapa gerencial definida como monitoramento, ou acompanhamento, ou supervisão, 

está sempre diretamente associada à função do diretor da escola. É essa atitude de 

acompanhar, controlar, orientar e estabelecer, sistematicamente, elevadas 

expectativas de desempenho, que assegura a correção, a tempo, de possíveis 

falhas no processo pedagógico, e garante o bom desempenho acadêmico 

(OLIVEIRA, 2008; GAUTHIER, 2010; CARNOY, 2009) 

Quanto à etapa da avaliação e consequências, sua digressão teórica, as 

evidências empíricas encontradas em pesquisas, e as considerações sobre o 
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modelo adotado no CEEGP e nas escolas do Procentro, serão tratadas na seção 

5.2.5, que detalha o sistema de incentivos do programa. 

Sobre os itens dessa seção, pronunciam-se os entrevistados.     

Um trecho da fala do entrevistado 2: 

Se você tem que ter algo absolutamente importante para que se 
acerte algo, chama-se planejamento. Sem o planejamento, qualquer 
novo modelo de pequena escala terá poucas chances de se viabilizar 
do ponto de vista de universalização. [...]  Três escolas você tem o 
controle relativamente fácil das variáveis. Você pode ter uma 
supervisão forte, uma gestão forte. Está controlando as variáveis 
daquelas escolas e aí você passa de três escolas para mil escolas. 
Se você não tem um sistema de planejamento, a dificuldade de você 
preservar aquilo que de certa forma deu certo na pequena escala, 
não vai dar certo na grande escala. 

No desenvolvimento do raciocínio, o entrevistado 2 menciona o que são, na 

sua opinião, os insumos básicos de uma boa educação e defende um sistema de 

avaliação com acesso público, como forte ferramenta para o controle social da 

escola: 

Gestor, professores preparados, número de alunos por sala de aula 
adequado. Você ter um sistema de avaliação, sistema de supervisão, 
quer dizer, você ter todos os insumos básicos para a escola 
funcionar e com controle social. [...] Dando à sociedade, de forma 
transparente, todos os dados que aquela escola está obtendo: 
desempenho dos alunos, evasão escolar, defasagem das séries, [...] 
e deveria ter em toda escola, toda escola pública, um cartaz, uma 
coisa que dissesse como é que está a situação daquela escola. 

O entrevistado 3 enfatiza, com clareza, a importância da avaliação: 

Planejamento todo mundo faz, execução todo mundo faz, 
acompanhamento, mas o problema é a conseqüência de tudo isso. 
Garantir que a consequência disso seja efetivamente cobrada, ou 
seja, o sucesso ou o insucesso tenha consequência. Para mim a 
palavra de honra é avaliação. Avaliar o que foi feito e corrigir ou 
potencializar o seu efeito, para mim a palavra de honra é avaliar e 
garantir a consequência disso como processo. 

O entrevistado 5 também dá relevo aos sistemas de avaliação, mas advoga a 

não publicação dos resultados das escolas: 

Uma das coisas boas, [...] é que a gente tinha aqui, no Saepe 
(Sistema de Avaliação do Ensino Básico de Pernambuco), o 
resultado geral da rede, e o resultado por escola, que não precisava 
ser divulgado. Porque não é para a escola competir com a escola 
vizinha, para saber se ela está melhor ou pior que a vizinha, mas 
para ela rever a ela própria. Eu melhorei ou eu piorei em relação ao 
ano passado? O que foi que eu melhorei, o que foi que eu piorei.  
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O entrevistado 6, com o conhecimento adquirido na experiência do Procentro, 

relata: 

Os centros (as escolas do Procentro) tinham um sistema de 
avaliação, [...] tinham uma estrutura de monitoramento, de 
acompanhamento. Muitas vezes o piloto recebe toda essa atenção 
porque está sendo testado, necessita de uma legitimidade. Agora, 
quando você amplia, isso não diminui, pelo contrário, aumenta a 
necessidade de você ter instrumentos de avaliação, de 
monitoramento, de controle de qualidade, critérios, métodos, que se 
reportem ao propósito da ampliação do piloto. 

A opinião do entrevistado 8 também reforça a ideia de acompanhamento e 

supervisão: 

As pessoas não sabem operar as coisas para elas acontecerem. O 
que vocês têm que ter é um sistema mesmo, de acompanhamento, 
de supervisão. O melhor método ou a melhor tecnologia, mesmo que 
já desenhada e testada, se ela não for implantada e acompanhada 
ela não vai para lugar nenhum. O que a gente desenvolveu aqui é 
um processo de acompanhamento de gestão pública que torna 
capaz que essa gestão se efetive no dia-a-dia na sala de aula. 

 

5.2.3.5. Considerações sobre a hipótese três 

Partindo do pressuposto que o modelo de gestão envolve os aspectos 

múltiplos do projeto piloto e do seu programa de replicação, algumas afirmações 

podem ser feitas. 

1. O piloto foi testado antes de iniciar seu processo de replicação. Alguns 

elementos que não apresentaram resultados satisfatórios, como a pedagogia de 

orientação construtivista, foram radicalmente alterados. Outros, que exigiram 

aprimoramentos, como o marco legal, foram progressivamente ajustados. O piloto 

também mostrou-se capaz de se adaptar a realidades com características 

econômicas, sociais e culturais completamente distintas, mantendo suas 

propriedades essenciais. E mais, o modelo foi detalhadamente codificado, através 

de Manuais Operacionais e Guias de Aprendizagem, para sua devida compreensão 

e implementação.  

2. A parceria com a iniciativa privada tem aspectos reconhecidamente 

positivos e outros questionáveis. Na primeira situação, pode-se citar a transferência 

da cultura e da tecnologia de gestão, focadas na eficiência da alocação dos recursos 

e na busca incessante por resultados, o que deveria ser feito sob um “espírito de 

aliança”. Na segunda, a resistência da comunidade escolar à ideia de intervenção 
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autoritária, “de cima para baixo”, que não mobiliza os membros da equipe da escola 

e cria um ambiente de tensão interna, paralisante. Além do mais, a participação da 

iniciativa privada é voluntária, o que torna imponderável essa variável.  

3. O ciclo PDCA, adotado como referência para o acompanhamento das 

atividades escolares, contempla todas as etapas do processo gerencial, 

planejamento, execução, avaliação e correção de procedimentos, não deixando 

espaço para a continuidade de falhas identificadas pelos permanentes instrumentos 

de avaliação.   

4. De acordo com as numerosas pesquisas empíricas e com esta qualitativa, 

o papel do diretor escolar é de extrema relevância. As escolas do Procentro davam 

caráter absolutamente prioritário à seleção e capacitação dos diretores de escola. 

Era o único membro da equipe que poderia ser requisitado fora dos quadros da 

Secretaria de Educação. Se por um lado, essa flexibilidade favorecia o modelo de 

gestão do Procentro, por outro é um obstáculo à sua aplicação na rede pública 

regular, face ao impedimento da legislação. A solução intermediária é a identificação 

de lideranças na rede pública, capacitação rigorosa, inclusive com treinamento de 

como motivar pessoas, e o provimento do maior número possível de instrumentos de 

gestão, para que a missão seja cumprida satisfatoriamente. 

5. De forma geral, as escolas do Procentro dispunham dos instrumentos 

encontrados nas escolas eficazes: bom diretor; currículo (ou programa de ensino) 

claro, expresso nos Guias de Aprendizagem; capacitação dos professores para a 

execução desse programa de ensino; supervisão das atividades; avaliações, por 

sistemas complementares e integrados; consequências positivas (bônus por 

desempenho) ou negativas (em casos extremos, o afastamento); e, por fim, o 

estímulo ao controle social e à aproximação das famílias. 

De todos os elementos presentes no modelo de gestão do CEEGP e do 

Procentro, os únicos que não estão assegurados para uma política de 

universalização da experiência são a participação da iniciativa privada e o 

recrutamento do diretor da escola fora dos quadros da Secretaria de Educação. A 

primeira lacuna pode ser razoavelmente preenchida com a transferência da 

tecnologia de gestão do setor privado, via contratação de consultorias. A segunda, 

pela identificação e preparação de talentos da própria rede, para o adequado 

exercício da função. 

A resposta à terceira hipótese, portanto, também é positiva.   
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5.2.4. Hipótese quatro: Existem recursos humanos suficientes para a 

universalização do modelo? 

Uma das características mais marcantes dos sistemas educacionais eficazes 

é a boa formação inicial dos professores. Países que se destacam nas avaliações 

internacionais, como Coreia, Irlanda, Finlândia, Japão, e a maioria dos países da 

OCDE, recrutam seus futuros professores entre os 20% ou 30% melhores alunos do 

ensino médio. Além do alto nível acadêmico dos candidatos, as escolas de formação 

de professores são rigorosas e, em grande parte dos casos, há estágios probatórios 

para a certificação antes do ingresso definitivo na carreira (OLIVEIRA, 2008). 

Trabalho da consultoria McKinsey e Company, Como fizeram os melhores 

sistemas educacionais do mundo para chegar ao topo (2007), realizado em 25 

sistemas educacionais com resultados exitosos, inclusive os 10 com melhores notas 

no Pisa, também associa a qualidade da educação à qualidade dos docentes. 

A pesquisa chega à conclusão que são três os fatores determinantes para o 

sucesso de um sistema educacional: a) recrutar as melhores pessoas para a 

docência; b) capacitar essas pessoas até torná-las instrutores eficientes; c) 

implementar políticas para oferecer boas oportunidades educacionais para todos.  

Para isso, os mecanismos seletivos devem identificar os aspirantes mais 

adequados à docência e o sistema deve oferecer bons salários iniciais (não 

extraordinários). O prestígio social da carreira, decorrente desses fatos, dá origem a 

um processo virtuoso que contribui para a atração de candidatos ainda melhores 

(McKINSEY, 2007). 

Pesquisa realizada em 25 países membros da OCDE, de 2002 a 2004, 

indicou a necessidade de tornar prioritárias as políticas para professores, na busca 

pela maior eficácia dos seus sistemas educacionais. Segundo o trabalho Atraindo, 

desenvolvendo e retendo professores eficazes (OCDE, 2006), para lidar com 

realidades crescentemente complexas, com acelerada transformação do contexto 

econômico e social, mudanças de paradigmas tecnológicos, diferenças de 

background e de culturas entre estudantes, problemas de comportamento e 

aprendizagem, e a necessidade de desenvolver mentalidades de tolerância, é 

urgente o recrutamento e a manutenção de pessoas qualificadas e motivadas. Sem 

isso, corre risco de deterioração a qualidade das escolas. No caso da maioria dos 

países da OCDE, que realizaram grande expansão da oferta educacional nos anos 

1960 e 1970, o momento de renovar essa força de trabalho, tornando atrativa a 
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função docente, é um considerável desafio. Nesses países, mais pessoas serão 

contratadas nos próximos 5 a 10 anos, do que nos últimos 20 anos. 

De acordo com os testes do Pisa, também promovidos pela OCDE, a fonte 

mais importante de variação de aprendizado entre os alunos é o capital cultural das 

famílias, bagagem que o aluno traz para a escola. Dentro da escola, o fator mais 

importante é a qualidade do ensino, diretamente associada à qualidade do 

professor. O terceiro, e mais polêmico, é quais são as variáveis que mais influenciam 

na qualidade do professor, tais como experiência e domínio do conteúdo da 

disciplina, entre outros. Independentemente do peso de cada uma dessas 

características, e considerando que o background familiar não pode ser alterado 

pela escola, o vetor mais importante de uma política educacional é a atração e a 

retenção de bons professores (OCDE, 2006). 

Reunidos em Buenos Aires no seminário Nuevas políticas docente en 

América Latina, em 2009, representantes de ministérios de educação, entidades 

multilaterais e sindicatos de países latino-americanos também chegaram à mesma 

conclusão que seus pares da OCDE. Defenderam ser prioridade para o continente 

atrair e reter bons professores e, para isso, advogaram a elevação dos salários 

iniciais da carreira e uma maior brecha entre os diversos níveis subsequentes, pois 

uma das causas de a carreira ser pouco atrativa é o achatamento entre o seu 

primeiro e último nível salarial. Outra deliberação foi dar prioridade a uma formação 

inicial de qualidade, geralmente negligenciada, fato que desvia as atenções para os 

processos de capacitação, que deveriam se constituir apenas em esforço 

complementar (CEPP, 2009).      

Diante dessas evidências do quanto a qualidade dos professores é 

determinante para a qualidade da educação, é pertinente conhecer melhor que tipo 

de professor tem o Brasil, a história da carreira docente no país e o perfil dos que 

estão no exercício da função.  

A formação específica para a docência no país iniciou-se no final do século 

XIX, com as Escolas Normais, que realizavam uma preparação correspondente ao 

nível secundário. Nos anos 1930, a necessidade de formar professores para 

lecionarem no ensino secundário instituiu um sistema em que bacharéis poderiam 

cursar mais um ano (sistema conhecido como 3+1) e obter a licenciatura para o 

exercício da profissão. Em 1939, foi criado o curso de Pedagogia. Assim, ao longo 

do século XX, os professores formados nas Escolas Normais lecionavam nas séries 



 

 

174 

 

iniciais e os formados no nível superior o faziam no secundário, podendo também os 

primeiros, em diversas situações, ocupar esse espaço. Em 1971, pela Lei Federal Nº 

5.692, as Escolas Normais foram extintas e foi criado o curso de Magistério, também 

secundário. Os formados nesse curso poderiam ministrar aulas no ciclo da primeira 

à quarta série e também, em situações emergenciais, da quinta à oitava. Em 1982, 

foram criados, financiados pelo Governo Federal, os Centros Específicos de 

Formação e Aperfeiçoamento do Magistério (Cefams), que funcionavam em tempo 

integral, ofereciam cursos de três anos e buscavam corrigir as fragilidades 

detectadas na formação docente. Posteriormente, em 1996, com a nova LDB, foram 

fechados. Também em 1982, através da Lei Nº 7.044, foram criados dois regimes de 

formação superior, as licenciaturas curtas, para lecionar até a oitava série, e as 

licenciaturas plenas, para lecionar no secundário. Resistências de várias origens 

levaram ao fechamento, em 1986, dos cursos de licenciatura curta nas capitais do 

país, decisão ampliada ao resto do território com a nova LDB. 

A partir de 1996, a nova LDB instituiu também a obrigatoriedade do nível 

superior para o exercício da carreira docente, fixando o período de 10 anos para que 

os sistemas estaduais e municipais atendessem as exigências da lei. Em 2002, são 

promulgadas as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores e 

os cursos de licenciatura passam a ser obrigatoriamente aprovados pelo Conselho 

Nacional de Educação (GATTI; BARRETO, 2009). 

Para se ter uma ideia da dimensão do número de trabalhadores que exercem 

a função docente no Brasil, com todas as implicações decorrentes disso, para dados 

de 2006, os professores ocupavam 8,4% de todos os empregos registrados no país, 

proporção inferior apenas à dos escriturários (15,2%) e à dos trabalhadores dos 

serviços (14,9%), segundo dados do Ministério do Trabalho (Relação Anual de 

Informações Sociais - Rais). Desse total, 77% dos postos eram ocupados por 

mulheres, o que mostra a histórica predominância do gênero nesse mercado. No 

que diz respeito aos números absolutos, havia, no mesmo ano, 2.949.428 postos de 

trabalho para professores e outros profissionais de ensino, sendo 82,6% desses 

postos no setor público. Esse número remete para a expressiva repercussão no 

gasto público das políticas voltadas para a elevação do padrão salarial da carreira 

(GATTI; BARRETO, 2009). 

Quanto ao número de empregos exclusivamente de professores, os dados de 

2006 registram 2.803.761 postos de trabalho para atender a pouco mais de 60 
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milhões de matrículas em todos os níveis, das quais, 91% no nível básico, e destas, 

62% no ensino fundamental. Desse contingente, 92,8% têm na profissão de 

professor sua principal ocupação. Apenas 7,2% a têm como ocupação secundária, o 

que desmente o mito que a função de professor pode ser conciliada com atividades 

domésticas e é exercida tão somente para complementar a renda familiar. A tabela 

39 mostra como estão distribuídos esses professores por nível de ensino e por 

região do país. 

 
Tabela 39: Brasil – Empregos para professores segundo níveis de 

modalidade de ensino e regiões (2006) 

Níveis de Educação 
Totais 

N % 

TOTAL 2.803.761 100,0 

Educação básica 2.159.269 77,0 

 Educação infantil 212.501 7,6 

 Ensino fundamental 1.551.160 55,3 

 Ensino médio 395.608 14,1 

Educação profissional 158.221 5,6 

Educação especial 16.363 0,6 

Educação superior 469.908 16,8 

Regiões 

Sudeste 1.146.894 40,9 

Nordeste 765.859 27,3 

Sul 505.090 18,0 

Centro-Oeste 203.799 7,3 

Norte 181.368 6,5 
 

Fonte: GATTI; BARRETTO, 2009, p. 19, baseado em Ministério do Trabalho e Emprego/MTE-Rais. 

 
No quesito formação de professores, o censo do MEC (2006) mostra que, 

entre os que estão exercendo função docente, 27,97% não possuem formação 

superior. Entre esses, um pequeno percentual ainda é de leigos, que possuem 

apenas o fundamental completo ou incompleto. Esse grupo geralmente trabalha em 

escolas rurais em regiões mais remotas. A tabela 40 apresenta os números relativos 

à ocupação da função docente frente à formação acadêmica dos seus ocupantes, 

por nível de ensino. Vale salientar que no conjunto dos que não possuem formação 

superior já estão incluídos os leigos que, mesmo assim, têm seu quantitativo 

também explicitado na tabela. 
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Tabela 40: Brasil – Funções docentes e demanda de formação em nível 

superior (2006) 

Nível de ensino Total Sem nível superior Leigos 

Educação infantil 403.919 230.518 11.261 

1ª a 4ª 840.185 355.393 8.538 

5ª a 8ª 865.655 125.991 518 

Educação fundamental 1.705.840 481.384 9.056 

Médio 519.935 23.726 22 

Total 2.629.694 735.628 20.339 
 

Fonte: GATTI; BARRETTO, 2009, p. 35, baseado em MEC/Inep, Censo Escolar da Educação Básica 2006. 

 

A tabela 41 mostra a distribuição da oferta dos que exercem a função docente 

com seu respectivo nível de formação, por região. É possível perceber a substancial 

desigualdade dessa distribuição, levando à conclusão que, para atingir a 

universalização da docência com nível superior completo, são necessárias 

estratégias diferentes para as desiguais regiões do país. 

 
Tabela 41: Brasil – Funções docentes segundo os níveis de ensino e de 

formação docente e regiões (2006) 

Níveis de ensino BRASIL NORTE NORDESTE SUDESTE SUL 
CENTRO 

OESTE 

Infantil 

Total 403.919 27.520 124.123 167.696 61.894 22.686 

Sem nível superior 230.518 21.083 95.581 77.488 27.130 9.236 

Leigos 11.261 847 5.226 2.486 2.185 517 

1ª a 4ª 

Total 840.185 79.076 267.752 315.214 118.300 59.843 

Sem nível superior 355.393 51.431 173.476 81.470 33.274 15.742 

Leigos 8.538 1.701 4.666 906 637 628 

5ª a 8ª 

Total 865.655 63.582 239.657 360.797 137.946 63.673 

Sem nível superior 125.991 16.551 73.255 17.798 10.693 7.694 

Leigos 518 120 289 31 43 35 

Médio 

Total 519.935 32.145 124.561 243.317 82.572 37.340 

Sem nível superior 23.726 1.124 13.598 5.516 1.973 1.515 

Leigos 22 8 7 0 6 1 
 

Fonte: GATTI; BARETO, 2009, p. 36, baseado em MEC/Inep, Censo Escolar da Educação Básica 2006. 
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As tabelas a seguir, que desenham o perfil dos licenciandos das carreiras 

docentes, foram extraídas do questionário socioeconômico do Exame Nacional de 

Cursos (Enade), aplicado pelo MEC. 

 A tabela 42 mostra a distribuição do número de alunos por curso, para o ano 

de 2005. A partir dela, duas observações podem ser feitas: a) a preponderância dos 

cursos de Pedagogia e Letras; b) a escassez dos alunos de Física, Química e 

Matemática, sendo o caso desta última mais grave devido ao elevado número de 

horas-aula da disciplina no currículo do ensino básico. 

 

Tabela 42: Brasil – Licenciandos por curso (Enade – 2005) 

 N % 

Pedagogia 39.359 28,7 

Demais cursos 

Biologia 17.718 12,9 

Física 2.840 2,1 

Geografia 9.459 6,9 

História 15.587 11,4 

Letras 38.770 28,3 

Matemática 9.320 6,8 

Química 3.948 2,9 

Subtotal Lic. 97.642 71,3 

Total 137.001 100,0 
 

Fonte: GATTI; BARRETTO, 2009, p. 159, baseado em MEC/Inep/Deaes, Enade 2005. 

 

As tabelas 43 e 44 expõem a situação socioeconômica dos estudantes de 

Pedagogia e das diversas Licenciaturas. As conclusões a que levam os números 

são: a) a maioria está na base da pirâmide socioeconômica do país, sendo raros os 

casos dos que se encontram no topo; b) 73,8% já são trabalhadores, com a 

predominância dessa situação nos cursos de Pedagogia, face à necessidade de 

regularização da carreira dos que já ensinam na educação infantil ou no ciclo da 

primeira à quarta série. 
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Tabela 43: Brasil – Licenciandos: renda mensal da família (Enade – 2005) 

  Pedagogia Licenciaturas Total 

  N % N % N % 

(A) Até 3 salários mínimos 16.473 41,9 37.237 38,1 53.710 39,2 

(B) De 3 a 10 salários mínimos 19.340 49,1 49.758 51,0 69.098 50,4 

(C) De 11 a 20 salários mínimos 2.483 6,3 7.564 7,7 10.047 7,3 

(D) De 21 a 30 salários mínimos 496 1,3 1.599 1,6 2.095 1,5 

(E) Mais de 30 salários mínimos 221 0,6 791 0,8 1.012 0,7 

 Branco 295 0,7 581 0,6 876 0,6 

 Resp. Inválidas 51 0,1 112 0,1 163 0,1 
 

Fonte: GATTI; BARRETTO, 2009, p. 163, baseado em MEC/Inep, Questionário socioeconômico Enade 2005. 

 

Tabela 44: Brasil – Licenciandos: estudo, trabalho e sustento familiar 

(Enade – 2005) 

  Pedagogia Licenciaturas Total 

  N % N % N % 

(A) 
Não trabalho e meus gastos 
são financiados pela família 

8.240 20,9 27.714 28,4 35.954 26,2 

(B) 
Trabalho e recebo ajuda da 
família 

10.643 27,0 27.148 27,8 37.791 27,6 

(C) Trabalho e me sustento 4.342 11,0 11.508 11,8 15.850 11,6 

(D) 
Trabalho e contribuo com o 
sustento da família 

12.936 32,9 23.109 23,7 36.045 26,3 

(E) 
Trabalho e sou o principal 
responsável pelo sustento da 
família 

3.093 7,9 7.914 8,1 11.007 8,0 

 Branco 66 0,2 154 0,2 220 0,2 

 Resp. Inválidas 39 0,1 95 0,1 134 0,1 
 

Fonte: GATTI; BARRETTO, 2009, p. 164, baseado em MEC/Inep, Questionário socioeconômico Enade 2005. 

 

Aos dados das tabelas sobre condição socioeconômica dos licenciandos da 

carreira docente vem somar-se outra informação: o recrutamento tem se expandido 

nos setores menos favorecidos da população. Nesse contingente populacional, o 

acesso aos bens culturais é escasso e esse é um aspecto relevante para o exercício 

da função. Pesquisas mostram que são raras as oportunidades para o contato com 

uma obra literária, um evento artístico e até a leitura de um jornal (GATTI; 

BARRETO, 2009).  
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As tabelas seguintes, 45 e 46, reforçam as informações anteriores e mostram 

a bagagem educacional dos pais e mães dos futuros professores. Chama a atenção 

o fato de aproximadamente metade deles ter cursado apenas até a quarta série do 

ensino fundamental.  

 

Tabela 45: Brasil – Licenciandos: escolaridade dos pais (Enade – 2005) 

  Pedagogia Licenciaturas Total 

  N % N % N % 

(A) Nenhuma escolaridade 4.326 11,0 8.196 8,4 12.522 9,1 

(B) 
Ensino fundamental de 1ª a 
4ª série 

18.303 46,5 38.587 39,5 56.890 41,5 

(C) 
Ensino fundamental de 5ª a 
8ª série 

6.203 15,8 17.371 17,8 23.574 17,2 

(D) Ensino médio 7.240 18,4 22.151 22,7 29.391 21,5 

(E) Superior 2.982 7,6 10.583 10,8 13.565 9,9 

 Branco 255 0,6 648 0,7 903 0,7 

 Resp. Inválidas 50 0,1 106 0,1 156 0,1 
 

Fonte: GATTI; BARRETTO, 2009, p. 166, baseado em MEC/Inep, Questionário socioeconômico Enade 2005. 

 

Tabela 46: Brasil – Licenciandos: escolaridade das mães (Enade – 2005) 

  Pedagogia Licenciaturas Total 

  N % N % N % 

(A) Nenhuma escolaridade 3.910 9,9 7.087 7,3 10.997 8,0 

(B) 
Ensino fundamental de 1ª a 
4ª série 

17.046 43,3 34.477 35,3 51.523 37,6 

(C) 
Ensino fundamental de 5ª a 
8ª série 

6.722 17,1 18.206 18,6 24.928 18,2 

(D) Ensino médio 8.204 20,8 24.515 25,1 32.719 23,9 

(E) Superior 3.367 8,6 13.055 13,4 16.422 12,0 

 Branco 77 0,2 227 0,2 304 0,2 

 Resp. Inválidas 33 0,1 75 0,1 108 0,1 
 

Fonte: GATTI; BARRETTO, 2009, p. 167, MEC/Inep, Questionário socioeconômico Enade 2005. 

 

No que diz respeito á remuneração da profissão docente no Brasil, 

levantamento do MEC, com base em dados da Pnad, mostra que os professores da 

educação básica da rede pública não federal têm uma remuneração 61% superior 

aos demais trabalhadores. Essa diferença, entretanto, justifica-se pela diferença na 
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escolaridade média: 13,9 anos de estudo dos professores contra 5 anos dos demais 

(MEC, 2011).  

 Quando a remuneração dos professores é comparada com a remuneração 

do conjunto de trabalhadores com escolaridade semelhante, ela representa apenas 

62% dessa última (em 2009). Essa diferença, no entanto, vem sendo reduzida: em 

2003, a remuneração dos professores era 54% da média do grupo de não 

professores. Em 2009, passou a 62% (tabelas no ANEXO C).   

 

Figura 17: Brasil – Salário médio de professores da educação básica 

(rede pública não federal) X salário médio de outros profissionais, com nível 

superior completo ou incompleto (em reais mensais) 

 
 

Fonte: MEC, 2011 - Notas Técnicas do Plano Nacional de Educação 2011-2020: Metas e Estratégias, com base 

em dados do IBGE. 

 

Outro aspecto que merece registro é a comparação entre a remuneração dos 

docentes do setor público e do setor privado no Brasil. 
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Barbosa Filho, Pessôa e Afonso (2009) procuram encontrar uma possível 

correlação entre o melhor desempenho acadêmico da escola privada com a melhor 

remuneração que ela oferece aos seus professores. A base de dados utilizada na 

pesquisa são os censos demográficos de 1980, 1991 e 2000. A primeira conclusão a 

que chega o trabalho é que o setor público, no período analisado, acumulou perdas 

para o setor privado, quando a referência eram os salários pagos por ambos. Na 

educação infantil e nos dois ciclos do ensino fundamental, os salários pagos pela 

rede pública correspondiam, em 2000, a aproximadamente 95% dos salários pagos 

pela rede privada. No ensino médio, esse diferencial do setor privado ultrapassava 

um pouco o percentual de 10% sobre o setor público. Na educação profissional e 

superior, apesar das perdas, o setor público se mantinha à frente, como mostra a 

tabela 47. 

 

Tabela 47: Brasil – Diferenciais salariais público/privado por nível de 

ensino 

Ano 

Nível de Ensino 

Pré-
escola 

Fundamental 
Médio Profissional Superior 

Primário Ginásio 

1980 1,11 1,31 1,22 1,13 1,50 1,20 

1991 1,22 1,07 1,00 0,96 1,14 1,23 

2000 0,95 0,94 0,94 0,89 1,14 1,07 
 

Fonte: BARBOSA FILHO; PESSÔA; AFONSO, 2009, p. 609, com base em dados do IBGE. 

   

Para mensurar o total de vantagens e calcular o somatório de todos os 

rendimentos líquidos, salariais e previdenciários, que os contratos ofereciam para o 

longo da vida dos professores, os autores criaram a variável Valor Presente do 

Contrato de Trabalho (VPCT). Segundo eles:  

As conclusões mudam quando é calculado o VPCT. Percebe-se que 
os contratos oferecidos na rede pública são consistentemente 
melhores do que os oferecidos na rede privada. Ou seja, a diferença 
de regras no sistema previdenciário é um importante fator no 
cômputo da renda recebida ao longo da vida (BARBOSA FILHO; 
PESSÔA; AFONSO, 2009, p. 627).  

Diante dessas evidências, vantagens salariais não seriam a explicação para 

os melhores resultados acadêmicos da rede privada. 
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Dados da Pnad (2006) mostram uma recuperação dos rendimentos do setor 

público em relação ao setor privado, tomando rendimentos apenas como salários. O 

setor público tem melhor média (somatório dos salários/número de professores da 

amostra) e melhor mediana (valor do salário em que 50% da amostra recebe 

salários acima e 50% da amostra recebe salários abaixo desse valor) que o setor 

privado em todos os níveis de ensino, com mostra a tabela 48. Desses números, é 

possível inferir que a continuidade do sistema de financiamento da educação básica, 

com o Fundef e depois o Fundeb, está na origem dessa ampliação dos recursos 

para melhor remunerar a carreira docente do setor público. 

 

Tabela 48: Brasil – Valor do salário pago a professores das redes 

privada e pública, segundo critério da média e da mediana (2006) 

Nível de 
Ensino 

Ocupação/Escolaridade 

Setor 

Privado Público 

Média Mediana Média Mediana 

Educação Infantil 559 400 739 568 

Professores com nível superior 898 670 1.120 900 

Professores com nível médio 460 350 613 500 

Ensino Fundamental 735 525 912 745 

Professores com nível superior no E.F. (1ª a 4ª) 814 600 1.017 800 

Professores com nível superior no E.F (5ª a 8ª) 997 800 1.106 970 

Professores com nível médio no E.F. 549 400 696 516 

Professores leigos no E.F. 498 350 574 400 

Ensino Médio 1.403 1.000 1.403 1.300 
 

Fonte: GATTI, 2009, p. 247, baseado em Pnad/IBGE, 2006. 

 

Apesar dos exemplos de países que realizaram suas reformas educacionais 

melhorando a remuneração e o prestígio profissional do magistério, existem opiniões 

divergentes nesse debate sobre a importância dos salários dos professores para a 

qualidade da educação. 

 Castro e Ioschpe (2007), ao analisarem estudos sobre remuneração de 

professores na América Latina, afirmam: “as pesquisas mostram que a questão 

salarial não é significativa na determinação da qualidade do aprendizado dos nossos 

alunos” (2007, p. 2). Essa conclusão é extraída da fraca ou nula associação entre 

salários e qualidade da educação. Em muitas situações, sistemas que pagam 
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melhor têm pior desempenho que outros de menor remuneração. A essa 

constatação acrescentam o argumento que a remuneração dos professores na 

América Latina não é baixa, comparada à de outras categorias profissionais do 

mesmo nível, quando computados o número de horas efetivamente trabalhadas e as 

outras vantagens típicas da profissão.  Apesar disso, reconhecem que “os dados 

aqui dispostos não sepultam definitivamente a questão dos salários dos professores” 

(2007, p.3). O mesmo estudo mostra que os salários dos professores brasileiros são 

piores que os salários dos professores do México, Argentina, Chile, Uruguai, 

Colômbia e México, para o mesmo número de horas trabalhadas.  

Ioschpe (2010) reforça esse ponto de vista ao afirmar que “há literalmente 

centenas de estudos medindo o impacto do salário dos professores sobre o 

aprendizado dos alunos, e a grande maioria não encontra relação significativa entre 

essas variáveis” (2010). Para contestar o estudo da McKinsey (2007) que defende 

ser preponderante o bom recrutamento de professores e que, para isso, são 

necessários bons salários, é assertivo: “não há base empírica sólida e consultoria 

não faz ciência”. Segue Ioschpe: 

O estudo em questão sofre de um erro conceitual grave: não é 
possível determinar nenhuma relação de causa e efeito observando-
se apenas aqueles que dão certo. É como se um antropólogo 
passasse dois anos estudando os hábitos dos 100 empresários mais 
exitosos do Brasil e concluísse que, para chegar lá, é preciso assistir 
a jogos de futebol aos domingos, pois a grande maioria dos 
empresários faz isso. O problema é que os peões das suas fábricas 
também o fazem, mas você só poderia dizer que esse hábito é 
totalmente irrelevante se estudasse uma amostra aleatória de 
pessoas que representasse a totalidade da população (IOSCHPE, 
2010). 

A repercussão do estudo da McKinsey no Brasil gerou diversos 

posicionamentos. Atesta Cláudio Moura Castro: “Li o ensaio e não discordei de 

nada. Tudo que lá encontro traz uma sólida bagagem de pesquisa dando-lhe 

respaldo” (2009, p. 49). Para ele, o endereço para o qual está destinado o trabalho 

são os Estados Unidos que, apesar de sua força econômica, recrutam, em alguns 

estados, seus professores entre os alunos que se encontram no terço mais fraco das 

high schools, colocando o país na 25ª colocação nos testes do Pisa. Diferentemente 

de Coreia e Finlândia, que recrutam seus professores entre os melhores alunos do 

ensino secundário e situam-se sempre no topo da lista dos resultados do Pisa. No 

estudo, a correlação é clara: quem recruta seus professores entre os melhores tem 
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bons resultados, quem o faz entre os piores tem os piores resultados. Segundo esse 

raciocínio, estaria o Brasil condenado a ter uma educação de baixa qualidade, pois 

pagando aos professores salários abaixo da média de outros profissionais do 

mesmo nível acadêmico, não conseguiria recrutar os melhores talentos para a 

atividade docente. 

De acordo com Castro, o segundo capítulo do estudo da McKinsey, no 

entanto, ameniza o impacto do primeiro. Seu título, A única maneira de melhorar o 

resultado é melhorar a instrução remete para a necessidade de um treinamento 

adequado, “ou seja, é preciso ajudar o professor a empregar as práticas 

apropriadas, motivá-lo e fazer com que conheça suas deficiências. É preciso ter 

programas explícitos e livros excelentes” (2009, p. 51). As recomendações desse 

capítulo são, pela ordem: a) desenvolver competências práticas para o professor, 

durante sua formação; b) colocar tutores na escola para ajudar o professor; c) 

selecionar e desenvolver lideranças nas escolas; d) criar um ambiente em que os 

professores possam aprender uns com os outros. 

Conclui Castro que é possível melhorar a educação do Brasil com os atuais 

professores, desde que orientados por uma capacitação focada na didática e no 

desempenho em sala de aula. Cita, para exemplificar, alguns programas de ensino 

estruturado realizados no país que melhoraram substancial e comprovadamente os 

resultados dos seus alunos. Argumenta ainda que, por ser impossível sonhar com 

professores finlandeses, é preciso enfrentar a realidade com os recursos humanos 

de que se dispõe, e mais, não são necessários recursos “extravagantes” para 

melhorar a educação: 

Veja-se o caso de Cingapura, um dos menores gastos por aluno na 
educação primária, comparando com outros países da OCDE. Não 
obstante, consegue atrair excelentes professores. [...] Em outras 
palavras, a correlação entre gastos por aluno e resultados nas 
avaliações é muito baixa (2009, p. 56).  

Mesmo assim, aconselha, não se deve abandonar as recomendações da 

pesquisa da McKinsey: “Pelo contrário, melhorar o recrutamento dos professores 

deve ser uma política energicamente perseguida” (2009, p. 56). 

 Por fim, Castro vê como dificuldade adicional para recrutar bons professores 

no Brasil o ambiente da escola pública: 

Uma pesquisa recente com professores da rede pública indicou que 
cerca de 80% deles estavam descontentes em suas escolas. Mais ou 
menos no mesmo período, participei de uma pesquisa em escolas 
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privadas, na qual um percentual próximo a 80% dos professores 
estavam contentes. Se a par de resultados aduzirmos o fato de 
serem semelhantes os salários no ensino público e privado, fica claro 
que o ambiente hostil e desagradável das escolas públicas pode ser 
um dos fatores mais potentes para afugentar candidatos ao 
magistério com melhor nível acadêmico (2009, p. 56). 

Partindo dos dados já apresentados, da pequena bagagem cultural das 

famílias de onde são oriundos os professores, da condição socioeconômica dos 

alunos das diversas licenciaturas e de pedagogia, do baixo consumo cultural dos 

professores e dos baixos salários que são oferecidos no Brasil, em comparação com 

outras profissões de nível superior, é possível depreender que o país não está 

recrutando os melhores alunos do ensino médio para a carreira docente. A etapa 

seguinte é questionar com é feita a capacitação desses profissionais.  

Pesquisa da Fundação Victor Civita (2011) com Secretarias Estaduais e 

Municipais de Educação procurou identificar como se encontram os processos de 

capacitação (ou formação continuada) dos professores no Brasil. 

Ainda no diagnóstico, o trabalho justifica a necessidade da formação 

continuada “em razão de a formação inicial apresentar muitas limitações e 

problemas, chegando, em muitos casos, a ser de extrema precariedade” (2011, p. 

13). Seu desafio, portanto, é “formar um professor carente de conhecimentos gerais 

e pedagógicos e com poucas habilidades didáticas” (2011, p. 13) para uma 

sociedade cada dia mais complexa. 

Segundo relato dos participantes, as dificuldades encontradas para as 

políticas de formação continuada são numerosas: a) a resistência de professores e 

técnicos das secretarias; b) a descontinuidade, em função de licenças, afastamentos 

e disfunções; c) a falta de recursos orçamentários e financeiros para os elevados 

custos da atividade; d) a desconexão entre propostas formativas do MEC e de 

instituições de ensino superior; e) a inexistência de tempo remunerado na jornada de 

trabalho para esse fim; f) a falta de professores substitutos, quando os titulares se 

afastam para essa atividade; g) a ausência de locais adequados para funcionarem 

como centros de formação; h) o despreparo de diretores e coordenadores 

pedagógicos para o planejamento das atividades de formação continuada; i) a 

inexistência de propostas diferenciadas para professores em final e, sobretudo, em 

início de carreira, que deveriam ser o foco prioritário, mas não o são em nenhuma 

das secretarias pesquisadas; j) a inexistência de avaliação dos docentes após o 
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processo da capacitação que, quando muito, é feita de forma indireta, pela avaliação 

dos alunos ou pelo relato do coordenador pedagógico; k) a falta de supervisão sobre 

os docentes após sua volta à sala de aula, para verificar se o que foi aprendido está 

sendo aplicado; l) a não regulação das agências externas que oferecem cursos de 

formação continuada. 

Nas suas conclusões, o trabalho da Fundação Civita (2011) faz algumas 

recomendações: a) investir maciçamente na formação inicial para que a formação 

continuada não seja obrigada a suprir deficiências básicas; b) oferecer formação 

continuada de acordo com a fase da carreira docente, pois as necessidades do 

início de carreira, por exemplo, são completamente distintas das necessidades da 

fase final; c) realizar políticas conjuntas e articuladas de formação continuada, 

envolvendo as diversas funções existentes na escola, como a gestão, o apoio 

pedagógico e a própria função docente; d) não restringir a formação continuada à 

Matemática e à Língua Portuguesa, tendência que vem se formando por causa de a 

avaliação do Ideb ser feita apenas nessas disciplinas; e) investir no intercâmbio de 

experiências bem sucedidas; f) proporcionar ações de formação continuada 

coletivas e individuais; g) avaliar os resultados dos programas de formação 

continuada, com visitas em sala de aula, assistência às equipes de apoio 

pedagógico e discussões coletivas sobre progressos e obstáculos verificados. 

Frente a esse amplo desafio de atrair, formar e reter bons professores, três 

iniciativas do Governo Federal ocorreram nos últimos anos: o estabelecimento de 

um piso salarial nacional, a criação de uma prova nacional para ingresso na carreira 

docente e o lançamento de um programa de bolsas de iniciação à docência. 

O piso salarial profissional nacional para os professores foi instituído pela Lei 

Nº 11.738, de 16 de julho de 2008, que determina um valor mínimo, “abaixo do qual 

União, Estados, Distrito Federal e Municípios não poderão fixar o vencimento inicial 

das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no 

máximo, 40 (quarenta) horas semanais”. (BRASIL, 2008). Em que pese a 

interposição de várias Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADI), o Supremo 

Tribunal Federal, em abril de 2011, reconheceu, com ressalvas, a legalidade do piso 

(STF, 2011). Para 2011, seu valor é de 1.187 reais. 

A Prova Nacional de Concurso para o Ingresso na Carreira Docente, a ser 

realizada pelo Inep, foi criada pela Portaria Normativa Nº 3, de 2 de março de 2011, 

do Ministério da Educação. Seu objetivo é subsidiar estados e municípios nos 
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concursos de admissão de professores, através da adesão destes aos termos da 

portaria.  

O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, instituído em 

setembro de 2009, oferece bolsas a alunos de cursos presenciais das licenciaturas 

que se dediquem a estágio nas escolas públicas e se comprometam a, quando 

graduados, exercerem o magistério na rede pública. O programa é desenvolvido em 

parceria com Secretarias Estaduais e Municipais de Educação, e a bolsa é de 350 

reais para os estagiários e de 600 reais para os professores supervisores, que são 

docentes da mesma disciplina nas escolas que receberem os estagiários (BRASIL, 

2009). 

Questionados sobre a qualidade dos recursos humanos no Brasil, os 

entrevistados expressaram opiniões convergentes relativas à baixa qualidade 

desses recursos. Há, também, convergência quanto à necessidade de melhorar os 

salários para atrair jovens mais talentosos, que se destaquem no ensino médio. 

Entrevistado 1: 

O professorado é muito mal formado. A essência, o coração do 
processo educacional, que é o professor – ninguém inventou ainda 
uma forma de fazer educação de qualidade sem um bom professor – 
ele é muito mal formado. É mal formado por duas razões 
fundamentais: a primeira é que a profissão perdeu atratividade para o 
jovem. Então, quem opta pelos cursos de Pedagogia e Licenciatura 
são os piores alunos concluintes do ensino médio. [....]. A segunda 
são as faculdades de formação de professores, que são muito ruins. 
Eu tive a curiosidade de pegar a grade curricular [....] a palavra 
gestão talvez apareça lá em cinco minutos durante o curso inteiro, e, 
segundo, nada que sinalize, „vamos trabalhar programa de ensino, 
programa de curso, programa de aula, o que é que eu faço em sala 
de aula, como planejo, como é que eu acompanho, avaliação de 
desempenho‟. É filosofia pedagógica, Piaget, Vygotsky, John 
Dewey... e não sai disso. 

Entrevistado 2: 

O maior impedimento para uma educação de qualidade no Brasil, e 
para a adoção de um modelo, passa por recursos humanos. [...]. 
Quando você tem uma carreira promissora, você incentiva gente que 
quer seguir aquela carreira com um bom salário inicial. Não precisa 
ter um salário de ponta [...], com um bom salário inicial, e uma 
carreira promissora, você começa a formar gente. [...]. Uma carreira 
que não seja pautada pelo tempo de serviço, mas pelo mérito, 
desempenho do professor em sala de aula e uma formação inicial 
muito vinculada à sala de aula, totalmente diferente do que a gente 
está fazendo hoje no Brasil. [...].  Para você ter noção do tamanho 
desse Brasil, de como ele é crítico, quem dá aula de Física no Brasil, 
somente 25% foram, de fato, formados em Física. Em Química, 38%. 
[...]. Somente 2% querem seguir a carreira de professor. E esses 2% 



 

 

188 

 

são jovens de ensino médio de baixa formação e que são de escola 
pública. Ninguém mais da escola particular quer ser professor no 
Brasil. 

O entrevistado 3 segue na crítica às faculdades de formação: 

“Há muito que precisa ser implantado, modificado, e não só no processo de 

ensino, mas sobretudo antes, na formação do professor. A universidade tem que ser 

mexida com urgência. O ranço ideológico é uma violência”. 

O entrevistado 5, do setor sindical, também concentra a crítica na formação 

inicial:  

A gente tem problemas na formação inicial e o questionamento da 
formação inicial é muito baixo, se você for olhar o questionamento da 
prática docente propriamente dita, porque a faculdade e as 
universidades são um pouco preservadas de uma crítica mais efetiva 
do que a escola pública. Quem não presta parece que é só a escola 
básica, mas começa já lá, na Licenciatura. O processo de formação 
está muito deficiente, muito limitado. Há abertura de muitos cursos 
sem o rigor. Então você já tem saindo dali o profissional mal formado. 

A crítica segue sobre a estrutura da escola: 

“Aí ele vem para uma rede que é deficitária em termos de estrutura, de 

equipamentos, de bibliotecas, do próprio processo de capacitação continuada. [...]. 

Eu acho que esse processo de capacitação continuada também é deficiente”. 

Mas também faz referências à qualidade do material humano que escolhe a 

carreira do magistério: 

Eu acho que a gente tem mais ou menos a metade dos professores 
que querem ser professores, [...] que procuram ser melhores 
professores, vencer dificuldades. A outra metade está ali porque não 
teve opção. Alguns ficam simplesmente esperando o dia da 
aposentadoria chegar. 

O entrevistado 6, que tem pesquisas desenvolvidas no tema, também faz uma 

reflexão sobre os recursos humanos originalmente disponíveis e os possivelmente 

aproveitáveis em uma capacitação: 

“Eu não consigo pensar que tenha mais de 10%, 15% de professoras 

prontas”. Sobre o percentual a ser engajado depois da capacitação: “Mais de 50%, 

não, acho difícil. E não é só pela questão técnica, mas pelo interesse, pela 

disponibilidade, pelo compromisso de participar daquele tipo de propósito integral”. 

O entrevistado 7, além de reafirmar a má formação oferecida pelos cursos de 

Pedagogia e Licenciatura, enfatiza a precária condição do material humano que 

chega às faculdades: 
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A maioria das pessoas que estão em sala de aula não deveria estar 
lá. Não têm condição e não terão, porque é uma questão de 
formação básica. A situação é dramática nas séries iniciais e 
praticamente insolúvel nas outras [...] Grande parte das pessoas que 
vêm para o magistério, seja de Pedagogia ou de Licenciatura, têm 
uma formação precária, muito baixa. Então, não há muito o que a 
faculdade possa fazer. Além disso, a faculdade também, sobretudo a 
de Pedagogia tem um currículo totalmente equivocado. Então não 
tem como recuperar isso. Porque ensinar Língua Portuguesa para 
alguém leva 12 anos. A escola faz redação, corrige, volta. Então, não 
tem capacitação para isso. [...] Colocar um camarada semi-
analfabeto, pega um sujeito que não sabe fazer fração... 

Existem, também, opiniões menos extremas em relação a esses recursos 

humanos e às possibilidades de serem capacitados para programas de qualidade na 

educação pública. 

O entrevistado 4, que participou da experiência do CEEGP e do Procentro, 

apesar de reconhecer em determinado momento da entrevista, que “o nível de 

qualificação é zero”, aposta no aproveitamento desses recursos humanos através de 

um adequado programa de capacitação: 

Tirando Física, Química, Matemática e Biologia, [...] tem recursos 
humanos, agora não tem preparado. É possível universalizar o 
modelo, não fazer gambiarras. „Vamos fazer escolas em tempo 
integral‟, mas você não passa quatro meses treinando os docentes 
em serviço, selecionando um gestor em serviço, aí nunca vai ter 
recursos humanos suficientes. 

Ao mencionar o que ocorria na experiência, descreve:  

No contrato de gestão, eles assinavam, os professores com o gestor, 
não era com a Secretaria, com o gestor, e diziam: „Olha, eu estou 
aqui bem, vou ensinar isso aqui assim, o meu programa de ensino é 
esse, a metodologia é tal, eu vou ter o guia de aprendizagem e vou 
ter um acompanhamento para mim. Se até o final do ano o resultado 
dos alunos não for tal, eu terei mais um ano de nova formação, novo 
investimento‟. 

E quantifica aproximadamente quantos professores não foram aproveitados: 

“Dos 860, voltaram para casa cinco. Saíram uns 13, mais os cinco que foram 

mandados embora. Não ultrapassou 30”. 

O entrevistado 8, com larga experiência de implantação de um modelo 

inovador em redes, compartilha a ideia de que um bom programa, com uma boa 

capacitação, pode resultar em escolas eficazes: 

O que tem de recursos humanos, que também varia, tem alguns 
piores outros melhores, é possível fazer esse padrão que funciona, 
vamos supor de 20%, 30%, fazê-lo funcionar 90%. Essa é a nossa 
experiência em mil municípios. [...] Isso como rede, não como uma 
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escola ou outra, e com os profissionais que estavam lá. Ninguém 
ficou mais mestre, não houve uma mudança de patamar de 
conhecimento, de titulação. 

A análise segue com a crítica recorrente à universidade e a confiança em uma 

boa capacitação: 

A Universidade, infelizmente está num outro planeta, ela não 
aterrissou no planeta escola. [...] Então eu acho que é aquela ideia 
de você tirar o máximo daquilo que você já tem em mãos. Esse é o 
primeiro passo. E dá para tirar. [...] Nossa experiência é fazer isso 
acontecer, e é possível fazer. Eu tenho dados que mostram isso. [...] 
Por isso eu acho que são dois passos, um é fazer 100% com os 
recursos que nós temos hoje e dois é ter um segundo passo de 
recursos mais qualificados. 

O entrevistado 9, também pesquisador com experiência em redes, começa 

mostrando as diferenças da formação inicial no Brasil e em países com alto nível de 

desenvolvimento educacional: 

Por exemplo, na Alemanha, você faz quatro anos de graduação, e aí 
você faz dois anos de estágio na escola, onde é orientado por um 
professor da sua disciplina e por um cara de pedagogia da sua 
disciplina. Nesses dois anos você não tem contrato porque é bóia 
fria. Aí, no final desses dois anos, se você atingir o nível, você será 
certificado e pode ser contratado por uma escola. 

Feita a ressalva sobre a formação inicial, o entrevistado faz a defesa dos 

programas de ensino estruturado: 

Não vejo alternativa para um país de péssima tradição de recursos 
humanos senão introduzir a inteligência dos poucos e mais brilhantes 
no processo de ensino. Na verdade, você está enxertando no ato da 
aula as inteligências mais brilhantes que aparecem. E, com isso, 
você está dando àquele professor a possibilidade de ser um 
professor eficaz e você está dando ao aluno uma vacina contra 
aquele professor que sabe muito pouco. Essa é a maneira mais crua 
de colocar a coisa, politicamente incorreta, mas no fundo é isso. 

Associado aos programas de ensino estruturado, mais hierarquia para que 

sejam cumpridos:  

O que o programa da Viviane (Senna, do Instituto Ayrton Senna) tem, 
que é fundamental, é que, ao contrário da rede, ele manda no 
professor. Aquele professor da rede que é uma tragédia, na hora que 
você contrata ele de tarde para dar aula no Acelera Brasil, você diz 
ao professor: „Está aqui o contrato. É para você fazer isso. Você 
chega tal hora e sai tal hora e você vai cumprir o que está no 
contrato. Gostou, muito bem. Não gostou, tchau‟. Esse é um aspecto 
fundamental na introdução de um processo de inovação. 

Outros entrevistados também veem na capacitação o remédio possível. 
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Do entrevistado 1, depois de afirmar que dentro do conceito de “razoável” só 

aproveitaria “20%, se chegar a isso”, do corpo docente da rede pública: 

Como é que você compensa (o baixo nível inicial dos recursos 
humanos)? Com um esforço gigantesco de capacitação. [...] Então a 
capacitação continuada para superar a deficiência do professorado é 
uma condição básica, e realmente de partida. 

O entrevistado 3 relata assim uma experiência de capacitação experimentada 

no Procentro: 

Submetemos os professores à avaliação de suas disciplinas 
específicas. [...] Os professores fizeram as provas, receberam suas 
pontuações. Identificamos os mais bem pontuados, cruzamos suas 
notas com as notas dos seus alunos. Portanto, chegamos a quem 
tinha conteúdo e a quem tinha metodologia, e esses professores 
foram destacados para fazer a capacitação dos seus colegas. Isso foi 
bom. Foi um elemento motivacional importante.  

Para uma solução mais definitiva, a ser implantada em um prazo mais longo, 

o entrevistado 2 argumenta: 

Se você me perguntar se a gente resolve com os professores que 
estão aí a questão da qualidade do ensino no Brasil, eu diria que 
não. [...] Como você trocar o pneu com o carro em movimento? Tem 
uma parte que é aproveitável (dos recursos humanos atuais). Como 
eu posso construir um novo processo aproveitando algo também de 
bom que tem no antigo? Em primeiro lugar eu faria uma carreira nova 
acoplada, os estados com a União e os municípios com a União. 
Nessa carreira, para ingressar, como faz a Coreia, como faz 
Cingapura, como faz a Finlândia, você tem que fazer a certificação 
(para antigos ou novos professores). O salário agora é 2,5 mil reais, 
3 mil reais iniciais, vamos supor, agora você vai ter que fazer a 
certificação. [...] Então a primeira coisa a fazer é o pacto federativo 
pela valorização da professor. 

O entrevistado 7 acompanha o raciocínio: 

Eu imagino que algumas pessoas que estão no magistério, não é 
uma porcentagem razoável, com incentivos adequados, podem se 
preparar para fazer uma certificação, uma melhoria, e isso daria um 
alento a essas pessoas para transitarem para uma nova carreira. 
Acho que a ideia é boa, sim, é válida, desde que peguem as 
variáveis adequadas de conhecimento e conteúdo. Agora, 
capacitação em serviço só funciona quando está ligada ao concreto. 
Capacitações abstratas, genéricas, como se faz no Brasil, 
comprovadamente não têm qualquer resultado. [...] A solução é fazer 
programa de ensino. Não existe outra condição. [...] O termo de 
referência da escola é ensinar aquele programa de ensino. O que no 
Brasil não se faz. 

Para uma política de recursos humanos a longo prazo, sugere:  

A gente sabe um pouco sobre a eficácia do professor. Tem uns 
estudos de Manchester muito bem feitos, que mostram o seguinte: o 
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professor tem que saber conteúdo, ele deve saber todo o conteúdo 
que o aluno aprende e deve saber um pouco mais, talvez um ou dois 
níveis a mais. Ou seja, quem dá aula nas séries iniciais deve 
dominar, no mínimo, a matéria do ensino fundamental completo. 
Oxalá a gente já consiga isso. Professor da 8ª série saiba o que se 
dá no ensino médio. [...] A outra coisa que nós sabemos é que não 
adianta saber muito mais que isso. Às vezes atrapalha. Um professor 
com muita qualificação não tem o desempenho melhor que o dos 
outros, às vezes é até pior. Porque eles usam uma linguagem 
sofisticada, etc. [...] A outra coisa que nós sabemos é que é muito 
difícil ser professor. Nos países onde tem estágio probatório rigoroso, 
tipicamente 50% das pessoas saem até o 3º ano. Isso é um 
mecanismo muito importante. [...] Então, a idéia de você ter, primeiro, 
seleção de conteúdo importante; segundo, estágio probatório 
rigoroso [...]. Terceiro, o desempenho. [...] Juntando essas três 
informações, o que é que é mais plausível de se fazer? Mais rigor no 
processo de entrada, extremo rigor no processo probatório e, depois, 
se você puder, você dar condições ao diretor de ir trocando os 
professores. 

Para a equalização das oportunidades, outro ponto fundamental identificado 

pelo estudo da McKinsey, sugere: 

Qual é o problema de troca de professores e diretores? É que se 
você não tem políticas muito dirigidas para colocar melhores 
professores e diretores onde tem alunos mais difíceis, você nunca vai 
melhorar aquela escola. No mundo todo, o bom diretor procurar a 
escola melhor, onde tem menos gente pobre, menos gente com 
problemas, comunidades menos difíceis, o mesmo para os 
professores. Então, a tendência natural é mais para quem tem mais e 
menos para quem tem menos. Se os sistemas públicos não 
reverterem isso com regras...  

A ideia de certificação também é apoiada pelo entrevistado 5, com a 

prudência que sua condição de liderança sindical recomenda: 

A minha opinião é que a certificação não deve ser para excluir. Ela 
deve ser um instrumento de progressão na carreira, um instrumento 
de verificação dos pontos falhos na formação, pontos de diagnóstico, 
portanto, e um instrumento de referência para os conteúdos do 
processo de capacitação. 

Apesar da formulação cuidadosa, o sentido é o mesmo: um instrumento de 

progressão funcional, ou de entrada em uma nova carreira, nunca a hipótese de 

exoneração, ou exclusão, pois esta não é legalmente possível para professores 

concursados.  

 

5.2.4.1. Considerações sobre a hipótese quatro 

Segundo inúmeras pesquisas empíricas, depois do background familiar, que 

responde por aproximadamente 70% do rendimento dos alunos, a variável mais 



 

 

193 

 

importante para o bom desempenho escolar é a exposição ao conhecimento, 

diretamente relacionada com a qualidade do professor. 

Mesmo diante de estudos que não encontram correlação entre salários de 

professores e qualidade da educação, o fato é que os sistemas que mais avançaram 

no mundo recrutaram seus professores entre os 20% ou 30% melhores alunos do 

ensino médio. Para isso, é necessário oferecer uma carreira atrativa, com 

remuneração digna, perspectiva de ascensão e reconhecimento social. 

A etapa seguinte à atração é uma formação acadêmica de alto nível, com 

critério de acesso rigoroso, um estágio probatório com elevadas exigências e, por 

fim, treinamento focado na transmissão dos conteúdos do currículo. 

O contexto da carreira docente no Brasil difere amplamente dessas 

condições. 

A primeira etapa, a da atração, consegue atingir, na esmagadora maioria dos 

casos, somente os que estão na base da pirâmide socioeconômica do país. Sob o 

ponto de vista do background cultural-educacional das famílias, aproximadamente 

metade dos pais e mães desses professores cursaram, no máximo, até a quarta 

série primária. O salário inicial oferecido, por sua vez, representava, em 2009, 

apenas 62% da média salarial de outros profissionais com formação superior. 

Se o recrutamento não é feito entre os de maior potencial, a formação 

acadêmica inicial também deixa a desejar. A opinião unânime colhida na pesquisa 

qualitativa foi que os cursos de formação de professores são totalmente desfocados 

da realidade da escola para a qual estão sendo encaminhados os docentes. Muita 

filosofia, teoria e ideologia, e pouca didática. As técnicas necessárias à boa 

transmissão do conhecimento são praticamente ignoradas. Além disso, há uma alta 

escassez de licenciandos de Física, Química e Matemática. 

A etapa seguinte, a do treinamento, também é feita sem referencial 

(currículo), planejamento, acompanhamento em serviço e avaliação dos resultados 

dessa capacitação, como mostra detalhadamente pesquisa da Fundação Victor 

Civita (2011). 

Para enfrentar esses expressivos desafios, algumas indicações foram 

encontradas na pesquisa qualitativa. 

A primeira, criar uma carreira acoplada à atual, em que a complementação 

salarial seja feita através de um pacto federativo. A União, na condição de quem 

menos participa do financiamento da educação básica, apesar de ficar com a maior 
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parte do bolo tributário nacional, financiaria os custos adicionais dessa iniciativa. 

Para os atuais professores, o acesso ocorreria através de uma nova certificação, 

para quem fosse aprovado em provas de conhecimentos e de desempenho em sala 

de aula. Para os novos, a serem contratados, uma melhor remuneração inicial, pelo 

menos igual à dos outros profissionais de nível superior, seria capaz de atrair 

melhores talentos. Pelo mesmo raciocínio anterior, a complementação salarial 

também caberia à União. Essa remuneração inicial deveria ser progressivamente 

aumentada, até que houvesse evidências que os objetivos estavam atingidos. 

Para fazer uma estimativa inicial de custos de uma política de valorização do 

magistério baseada nesses pressupostos, é possível tomar como referenciais alguns 

números. Das tabelas 39 e 31, correspondentes, respectivamente, ao número de 

professores da educação básica no Brasil e às taxas de atendimento do setor 

público em cada uma das etapas do ensino básico (infantil, fundamental e médio), 

pode-se concluir que o país tem, aproximadamente, 1.878.594 professores 

remunerados pela administração pública. Admitindo elevar a média salarial desses 

docentes para o mesmo valor dos outros profissionais de nível superior (aumento de 

1.054 reais, pelos dados da figura 17), chegar-se-ia a um montante anual de 25,74 

bilhões de reais de custos adicionais para o Estado. Duas ponderações, entretanto, 

devem ser feitas sobre esse número: a) a entrada dos professores para uma nova 

carreira ocorreria paulatinamente, a partir de um programa de capacitação e 

certificação, não acarretando um desembolso total e imediato; b) 25,74 bilhões de 

reais é um valor expressivo, mas não tanto quando comparado com as despesas da 

União, de 906,93 bilhões de reais, em 2010 (STN, 2010). Esse desembolso, vital 

para a valorização da carreira docente, representaria, em valores aproximados, 

menos de 3% das despesas da União. Ou ainda, 0,7% do PIB de 2010 (STN, 2010). 

Uma proporção de recursos nada extraordinária, se essa iniciativa fosse 

compreendida como prioritária para o país. 

A segunda indicação, utilizar os instrumentos normativos do MEC para 

implantar um novo currículo nos cursos de formação de professores, sintonizado 

com um currículo nacional claro, a ser lecionado nas escolas. A experiência de Cuba 

é clara quanto a essa política (Carnoy, 2009), e a pesquisa da McKinsey (2010) 

também indica que, para os sistemas que ainda não estão em situação satisfatória, 

o ideal é centralizar e estruturar o currículo a ser adotado em toda a rede pública do 

país.   
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A terceira, implantar um programa nacional de capacitação voltado para 

essas diretrizes, sintonizado com as exigências do novo currículo nacional, e capaz 

de preparar os docentes para o acesso à nova carreira. Esse rigoroso processo de 

capacitação, inclusive, sintoniza-se com as recomendações da pesquisa da 

McKinsey (2007), que afirma ser esse o segundo passo mais importante para um 

sistema avançar, depois da etapa principal, que é o recrutamento. 

Vale salientar que todos esses argumentos são aplicáveis à carreira de diretor 

(ou gestor) escolar. Embora a demanda por este profissional seja de menor 

dimensão em termos quantitativos, suas responsabilidades e sua importância como 

liderança da escola evidenciam a necessidade de procedimentos ainda mais 

seletivos sob o ponto de vista qualitativo. No mesmo sentido, a remuneração inicial 

deveria também ser mais atrativa.  

Com exceção da formação inicial, que não poderia, evidentemente, ser 

alterada, todas essas ideias aqui expostas foram implantadas no Procentro: foi 

instituída uma carreira docente acoplada, com gratificação de 125% por dedicação 

exclusiva; houve a adoção de um programa de ensino claro, com calendário a ser 

cumprido e Guias de Aprendizagem para orientar sua aplicação; e a capacitação 

para a execução desse programa de ensino era exaustiva, com acompanhamento 

em sala de aula, utilização de professores tutores (os de melhor desempenho), 

avaliação permanente e consequências em função dos resultados. 

 Em que pese a constatação que o fator recursos humanos é um obstáculo à 

universalização de um projeto piloto de sucesso, há instrumentos capazes de fazer 

frente a ele. As experiências do CEEGP e do Procentro demonstram isso. Sobretudo 

quando a capacitação dos professores é feita de maneira sistemática, apoiada em 

técnicas e materiais didáticos comprovadamente eficazes. 

Destacando que esse ponto merece tratamento prioritário ao longo do esforço 

de multiplicação do piloto, e que a duração de tempo desse processo pode viabilizar 

a atração de melhores talentos, é adequado afirmar que o Procentro apresenta o 

caminho mais exequível para a solução do problema dos recursos humanos. 

 

5.2.5. Hipótese cinco: O sistema de incentivos é capaz de manter a 

motivação organizacional? 

Um tema polêmico, que habitualmente divide educadores, é a adoção de 

sistemas de incentivo com base em remuneração adicional por resultados. Como 
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esse é um dos principais instrumentos de gestão do programa, será destinado um 

maior espaço à sua análise. Além de uma revisão sobre as teorias da motivação 

organizacional, foi realizada uma pesquisa quantitativa e outra qualitativa com 

professores e membros da equipe gestora do CEEGP e do Procentro para identificar 

a percepção que eles têm do assunto. 

     

5.2.5.1. As teorias da motivação 

As teorias da motivação, inicialmente uma área mais restrita aos estudos de 

psicologia, tiveram, nos últimos 40 anos, seu campo ampliado à pesquisa em 

administração, com enfoque no comportamento organizacional. Nesse âmbito, foram 

desenvolvidas várias teorias, que podem ser classificadas segundo a seguinte 

tipologia: a) as teorias de conteúdo estático, que examinam o que dá causa ao 

comportamento humano; b) as teorias de processo, que observam o que dirige esse 

comportamento, e; c) as teorias baseadas no ambiente, que analisam os fatores de 

sustentação do comportamento ao longo do tempo (BOWDITCH; BUONO, 1997). 

As principais teorias de conteúdo estático são a Teoria da Hierarquia das 

Necessidades de Maslow, a Teoria ERC de Alderfer, a Teoria das Necessidades 

Socialmente Adquiridas de McClelland e a Teoria da Necessidade-Higiene de 

Herzberg (BOWDITCH; BUONO, 1997). 

A partir de meados dos anos 1940, e durante os anos 1950, o pesquisador 

Abraham Maslow, fez observações em estudos de psicologia clínica, que indicam 

ser todo o indivíduo movido pela necessidade de satisfazer desejos que, quando não 

atendidos, criam tensões internas e desconforto psicológico. Para superá-las, esse 

indivíduo é motivado a ter atitudes que recuperem o equilíbrio interno perdido 

(BERGAMINI, 1997).   

Segundo Maslow, toda pessoa humana tem necessidades que vão das mais 

básicas às mais complexas, que precisam ser satisfeitas em etapas subsequentes. 

São elas: as necessidades fisiológicas, de segurança, as sociais e de amor, as de 

ego ou autoestima e as de realização pessoal. 

O maior problema enfrentado por essa teoria, de caráter essencialmente 

dedutivista, é a dificuldade de comprovação empírica. As críticas feitas a ela 

baseiam-se, sobretudo, no argumento de que várias dessas necessidades podem se 

manifestar simultaneamente, e que necessidades já satisfeitas, como por exemplo, 
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as de autoestima, podem continuar sendo motivadoras (BOWDITCH e BUONO, 

1997). 

A teoria desenvolvida por Alderfer, cuja sigla ERC significa as necessidades 

de existência, relacionamento e crescimento, é uma tentativa de simplificação das 

necessidades de Maslow. Essa teoria de conteúdo estático ou, em outra tipologia, 

do campo das teorias cognitivas, pois são resultantes do pensamento e do 

sentimento, também vê o universo interior e suas carências como determinantes das 

atitudes individuais (DAVIS; NEWSTROM, 2002). 

 Apesar dos estudos empíricos do autor terem confirmado a existência desses 

três níveis de aspiração no comportamento humano, ela enfrenta os mesmos 

problemas da anterior: não consegue provar uma esquematização das motivações 

com base em uma hierarquia de necessidades (BOWDITCH; BUONO, 1997). 

A Teoria das Necessidades Socialmente Adquiridas, de David McClelland, 

defende que as necessidades são adquiridas pela pessoa através da influência 

cultural transmitida nos ambientes de convívio, entre os quais o do trabalho. Sua 

grande diferença em relação às anteriores é compreender a motivação como 

variável dependente, e não autônoma, portanto em condições de ser alterada 

mesmo na idade adulta. Seus três pilares são: a necessidade de realização, ou o 

desejo de atingir objetivos por seus próprios méritos; a necessidade de poder, ou o 

desejo de controlar pessoas e exercer autoridade; e a necessidade de afiliação, que 

significa o desejo de ser afetiva e socialmente aceito. De acordo com o perfil de 

cada empregado, a organização, segundo essa teoria, poderia estabelecer seu 

sistema de incentivos. A identificação desses perfis seria obtida mediante um teste 

de projeção, denominado teste de acepção temática. 

A principal crítica aos seus fundamentos é a insuficiência de explicações para 

as diversas situações cotidianas no ambiente de trabalho, em muitas das vezes uma 

síntese complexa das diferentes necessidades humanas (DUBRIN, 2003). 

A última das teorias de conteúdo estático, cujo período hegemônico situa-se 

nos anos 1960 e 1970, é a Teoria dos Dois Fatores ou Teoria da Motivação-Higiene 

de Herzberg. Segundo ela, existem dois conjuntos distintos de fatores. Os 

motivadores e os que apenas evitam as insatisfações, ou de higiene. Os fatores 

motivadores são os intrínsecos, emocionais, como realização, reconhecimento, 

responsabilidade, a natureza do trabalho em si e as possibilidades de crescimento 

pessoal. Os fatores de higiene são os extrínsecos, que dependem do cargo, como 
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por exemplo, remuneração, status, segurança do emprego e condições de trabalho 

(DUBRIN, 2003). 

 As pesquisas empíricas para comprovar a validade dessa teoria 

apresentaram resultados contraditórios. Além da metodologia questionável de 

Herzberg, de separar os fatores já nas perguntas formuladas aos trabalhadores 

entrevistados, verificou-se que muitos dos fatores, como remuneração, por exemplo, 

funcionam como motivadores e higiene, simultaneamente (BOWDITCH; BUONO, 

1997). 

No campo das teorias de processo, que tentam explicar o fenômeno da 

motivação como um conjunto de fatores que interagem simultaneamente, destacam-

se a Teoria das Expectativas, a Teoria da Motivação pelo Caminho-Meta e a Teoria 

do Estabelecimento de Metas (BOWDITCH; BUONO, 1997). 

O modelo básico da Teoria das Expectativas apoia-se nos conceitos de 

expectativa, instrumentalidade e valência. Foi desenvolvida por Victor H. Vroom e 

também está classificada no campo das teorias cognitivas (BERGAMINI, 1997). 

A primeira fase do processo motivacional é a expectativa ou, como é 

tecnicamente definida, a expectativa para esforço-desempenho, que corresponde à 

estimativa subjetiva que faz uma pessoa do desempenho que poderá ter a partir do 

esforço empreendido. A fase seguinte, da instrumentalidade, estabelece uma 

relação, também subjetiva, entre o desempenho e o resultado desejado pelo 

indivíduo. E, por fim, a valência relaciona o resultado com o valor dado a ele pelo 

indivíduo em questão. As valências positivas implicam recompensas e as negativas, 

punições. Segundo DuBrin (2003), existem muitos fatores que interferem na 

mensuração dessas etapas, entre eles os culturais. As valências, por exemplo, de 

trabalhadores hispânicos estariam mais ligadas a reconhecimento e aceitação. Os 

americanos valorizariam mais recompensas individualistas, como remuneração 

adicional, e os asiáticos, aspectos morais, como a honra. 

Apesar de tentar explicar o processo da motivação desde o início até o final, 

numa sequência de estágios inter-relacionados pelo nexo de causa e efeito, 

pesquisas empíricas mostraram que a premissa da escolha racional e da 

capacidade de processar uma grande quantidade de informações pertinentes a esse 

caminho motivacional não se confirma na prática, pelos trabalhadores (BOWDITCH; 

BUONO, 1997). 
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A Teoria do Caminho-Meta é uma derivação da Teoria das Expectativas. Por 

ela, cabe ao gerente identificar as metas a serem atingidas e o caminho a ser 

percorrido por cada empregado, a depender do seu perfil. Assim, são definidos os 

esforços mais compatíveis e as recompensas mais valorizadas por cada indivíduo 

(BOWDITCH; BUONO, 1997). 

A Teoria do Estabelecimento de Metas também guarda uma estreita relação 

com a Teoria das Expectativas. Para segui-la, a organização precisa observar 

alguns preceitos, sem os quais ela pode ser ineficaz. São eles: a) metas específicas 

resultam em mais desempenho que metas genéricas; b) metas mais difíceis são 

mais motivantes que metas mais fáceis; c) para serem úteis, as metas precisam ser 

aceitas pelos empregados; d) as metas mais aceitas são as metas negociadas entre 

a gerência e os empregados; e) a negociação facilita o estabelecimento de metas 

mais difíceis; f) as metas devem vir acompanhadas de feedback e recompensas, 

pois o empregado deve ser informado do seu desempenho e, no caso de ele ser 

satisfatório, ser premiado por isso (DUBRIN, 2003). 

O terceiro conjunto de teorias é baseado no ambiente e procura compreender 

a sustentabilidade das políticas motivacionais em uma organização. 

A primeira teoria desse campo é a Teoria do Condicionamento e Reforço 

Operantes, de Skiner. Segundo ela, o comportamento não é uma variável 

independente, mas uma consequência do ambiente, e dos valores preponderantes 

no mesmo. Sob o ponto de vista prático, o gerente não fica tentando identificar as 

necessidades a serem satisfeitas pelos empregados, nem possíveis ferramentas 

motivacionais. Ele apenas reforça os comportamentos positivos com recompensas e 

desencoraja os comportamentos negativos com punições. O condicionamento se dá 

quando as pessoas buscam os comportamentos associados ao prazer da 

recompensa e se afastam dos comportamentos associados à dor da punição. 

Essa teoria também pode ser definida, em outra tipologia, como pertencente à 

corrente behaviorista (comportamentalista), que tem como conceitos básicos o 

estímulo do ambiente e a resposta do indivíduo a esse estímulo. Segundo seus 

seguidores, após as pesquisas necessárias para compreender a resposta 

correspondente a cada estímulo, seria absolutamente possível prever o 

comportamento humano diante de determinadas circunstâncias (BERGAMINI, 

1997).   
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As técnicas decorrentes dessa teoria são muito usadas nas tentativas de 

modificação do comportamento organizacional e a principal crítica à sua aplicação é 

de caráter ético, pois ela intervém em valores e comportamentos humanos 

(BOWDITCH; BUONO, 1997). 

A teoria seguinte é a Teoria da Equidade e da Comparação Social, de J. 

Stacy, na qual se afirma que os empregados fazem comparações com seus pares 

ou grupos de referência, comparações sociais, para avaliar se seus esforços e 

resultados estão sendo tratados de maneira equânime e justa em relação aos 

outros. Enquanto a percepção de equidade é motivadora, a de iniquidade provoca 

várias distorções de comportamento, entre os quais, a diminuição do esforço no 

trabalho, o desprezo pela organização e até ações que possam objetivamente 

prejudicá-la (DAVIS; NEWSTROM, 2002). 

A última das teorias motivacionais a ser apresentada aqui é a Teoria do 

Aprendizado Social, uma síntese das teorias que veem o comportamento como 

consequência das necessidades internas e das expectativas, ou teorias cognitivas, 

com as teorias que atribuem ao ambiente a causa dos comportamentos individuais, 

ou behavioristas. De acordo com essa visão, o ambiente provoca alterações no 

comportamento dos indivíduos e o comportamento desses indivíduos também 

provoca mudanças no ambiente. Seu principal atrativo está em atenuar os dois 

determinismos anteriores: a explicação do comportamento não é baseada 

exclusivamente nos processos mentais internos, nem apenas nas influências do 

ambiente em que as pessoas estão inseridas (BOWDITCH E BUONO, 1997). 

 

5.2.5.2. Motivações extrínsecas e intrínsecas 

Outra abordagem analítica do comportamento organizacional pode ser feita 

pela ótica das motivações e recompensas extrínsecas e intrínsecas. 

As motivações extrínsecas, como se pode deduzir pela própria nomenclatura, 

são resultantes de estímulos exteriores. Apesar de haver unanimidade entre os 

autores que as teorias baseadas nesses conceitos são insuficientes para explicar o 

comportamento humano na sua totalidade, elas ocupam um lugar relevante na 

história das pesquisas motivacionais (BERGAMINI, 1997). 

Se levada ao extremo, a ideia de motivação extrínseca tem sua origem nos 

estudos sobre condicionamento, realizados no início do século XX. Em 1904, 

Pavlov, trabalhando com cães, e associando a presença de comida ao toque de uma 
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campainha, conseguiu fazer com que salivassem apenas diante de um estímulo 

sonoro externo, e com isso, criou o conceito de “reflexo condicionado”. Mais tarde, 

em 1911, Edward Lee Thorndike condicionou gatos a serem recompensados com 

comida após determinado comportamento. Assim, reforçou a presença desse 

comportamento, e após algum tempo, extinguiu outros, eliminando-os do seu 

repertório psíquico. A partir desses resultados, formulou uma teoria que denominou 

de “Lei do Efeito”.  

Os estudos sobre estímulo e resposta foram progressivamente ampliados ao 

estudo da psicologia humana e criaram uma corrente de pensamento conhecida 

como behaviorismo, cujo principal expoente foi Watson. Na área do comportamento 

organizacional, Skiner, com a Teoria do Condicionamento e Reforço Operante, como 

já visto, foi o seu principal seguidor (BERGAMINI, 1997). Herzberg, ao considerar os 

fatores de higiene como motivadores, também pode ser caracterizado como um 

adepto do argumento da validade das recompensas exteriores (BOWDITCH; 

BUONO, 1997). 

A corrente behaviorista, quando vista pela ótica dos estímulos financeiros 

aplicados à organização, relaciona-se com conceitos da teoria econômica clássica. 

 Na economia, a ideia do homem como ser exclusivamente racional, que 

busca apenas a maximização da satisfação com o menor custo possível, surgiu com 

os economistas clássicos do século XIX e foi enfatizada nos modelos neoclássicos 

contemporâneos. Para definir esse homem, absolutamente suscetível aos estímulos 

exteriores que lhe ofereçam vantagens econômicas, foi criada a expressão homo 

economicus (COSTA, 2009).  

Esses dois conceitos, a resposta aos estímulos externos e a racionalidade 

econômica, são os pilares sobre os quais se apoia grande parte das políticas de 

recompensas extrínsecas nas organizações, sobretudo as de remuneração adicional 

por produtividade. 

Há a concordância de vários autores quanto às vantagens da implantação de 

planos de ganhos por produtividade. Afirmam Davis e Newstrom: 

Um outro tipo de incentivo bastante útil são os ganhos de 
produtividade [....] representam muito mais do que simples planos de 
remuneração. Encorajam as sugestões de empregados, fornecem 
um incentivo para o trabalho em grupo, facilitam a coordenação e 
promovem melhorias nos sistemas de comunicação (2002, p. 109).  
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Na defesa do significado dos valores financeiros para os indivíduos, 

acrescentam:  

O dinheiro tem status tanto ao ser recebido, como ao ser gasto. 
Representa para os empregados aquilo que seus empregadores 
pensam dele. É também um indicador do status relativo de um 
determinado empregado em relação aos demais. É um meio social 
de troca (2002, p. 94). 

DuBrin vai na mesma direção: 

Um reforçador natural para trabalhadores em qualquer nível é o 
oferecimento de incentivos financeiros por um bom desempenho. [....] 
Os incentivos financeiros são mais eficazes quando estão ligados ao 
bom desempenho. A ligação do pagamento com o desempenho 
geralmente motiva as pessoas a trabalhar mais e melhor porque age 
como um reforçador (2003, p.156).  

Bowditch e Buono, mesmo sem assegurar a existência de estudos 

conclusivos, reforçam o argumento: “Embora as provas empíricas sejam 

inconclusivas, parece que as recompensas extrínsecas monetárias e correlatas são 

ingredientes importantes no aumento da motivação e da satisfação dos funcionários” 

(1997, p. 54).  E, adiante, acrescentam: “A ligação percebida entre certos 

comportamentos e uma recompensa por aquele comportamento influenciam os atos 

de uma pessoa, enquanto o valor percebido das diversas recompensas dá a esse 

comportamento uma direção” (1997, p. 240). E ainda, Bergamini: “alguns estudos da 

linha comportamental propõem, por exemplo, que a atração dos empregados pelas 

recompensas externas como forma de reconhecimento tem grande poder para 

determinar um desempenho satisfatório” (1997, p. 39).  

Quanto às motivações intrínsecas, estão mais ligadas a aspectos intangíveis, 

como realização pessoal e profissional, bem-estar na convivência social no ambiente 

organizacional e gratificação interior pela execução do trabalho (BOWDITCH; 

BUONO, 1997). 

Ao definir motivação intrínseca e ressaltar sua importância, afirma Bergamini:  

Entende-se, assim, que a motivação seja um impulso que venha de 
dentro e que tem, portanto, suas fontes de energia no interior de 
cada pessoa. É interessante notar que, cada dia mais, os autores 
têm-se referido à importância das fontes internas ou intrínsecas de 
energia motivacional, deixando sempre subjacente a crença de que 
nada se pode fazer para conseguir motivação de uma pessoa, a não 
ser que ela esteja espontaneamente predisposta para tanto (1997, p. 
83). 



 

 

203 

 

Segundo DuBrin, a motivação intrínseca, também conhecida como teoria da 

autodeterminação, corresponde à 

Ideia de que as pessoas são motivadas quando experimentam uma 
sensação de escolha na iniciação e regulação das suas ações. Em 
vez de procurar recompensas em outro lugar, a pessoa é motivada 
pelos aspectos intrínsecos ou internos de sua tarefa (2003, p. 128).  

Esse tipo de motivação está contemplado na teoria dos dois fatores de 

Herzberg, que a considera fator de satisfação e de emoções positivas para o 

indivíduo, enquanto os fatores de higiene apenas impedem a insatisfação. 

Um aspecto relevante associado à motivação intrínseca é sua capacidade 

estimular as pessoas a desenvolverem o pensamento criativo. Não são os fatores 

externos, mas o fascínio, a paixão e a satisfação de enfrentar os desafios do 

trabalho que causam o envolvimento emocional, a absorção e o fluxo de criatividade 

nos trabalhadores (DUBRIN, 2003).    

Outro autor a reforçar a importância das motivações intrínsecas é Michael 

Jensen. Para ele, os incentivos monetários não são a única maneira de gerar uma 

ação, pois esse raciocínio se baseia numa falsa concepção do homem como ser 

exclusivamente racional. A natureza humana, segundo o autor, é essencialmente 

dualista, e os componentes racionais coexistem em permanente contradição com os 

componentes não racionais. Em seus textos, defende o conceito do homem como 

um ser mais complexo do que um mero homo economicus. A ele estariam 

associadas outras características como a engenhosidade, a capacidade de 

avaliação, o altruísmo, a ponderação de circunstâncias sociais e políticas, além do 

desejo de maximizar a satisfação. Não poderia, portanto, ser considerado um agente 

perfeito (JENSEN, 1998). 

 

 5.2.5.3. Os pontos comuns 

Há dois pontos na literatura sobre motivação organizacional para os quais 

todos os autores convergem: a) nenhuma das teorias é definitiva, nem suficiente 

para explicar todas as situações nos ambientes de trabalho; b) a recomendação é 

conciliar sempre as recompensas intrínsecas com as extrínsecas. 

O primeiro ponto de convergência apoia-se na percepção que nenhuma das 

teorias é conclusiva quanto aos determinantes que dão causa às atitudes pessoais 

nos ambientes das organizações. Considerando que cada indivíduo é um ser 

complexo e único e que cada organização tem sua própria história e sua própria 
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cultura, nenhum autor se aventura a proclamar a política ideal para assegurar a 

motivação e o comprometimento dos trabalhadores. 

Bergamini argumenta com clareza sobre a dificuldade de oferecer explicações 

exatas dentro do tema: 

A motivação cobre grande variedade de formas comportamentais. A 
diversidade de interesses percebida entre os indivíduos permite 
aceitar, de forma razoavelmente clara, que as pessoas não fazem as 
mesmas coisas pelas mesmas razões. [...] Isso torna o estudo da 
motivação bastante mais complexo, ao contrário daquilo que, com 
frequência, se conclui, tomando-se por base explicações leigas 
geralmente adotadas no dia a dia das relações humanas (1997, p. 
26).  

Quando se reporta às diversas teorias desenvolvidas ao longo do tempo, o 

tom é o mesmo: “As diversas teorias não se anulam umas às outras; pelo contrário, 

elas se complementam e contribuem para o delineamento de uma visão mais 

abrangente do ser humano enquanto tal, tendo em vista a natural complexidade que 

o caracteriza” (1997, p. 37). 

Bowditch e Buono também são assertivos em relação às incertezas que 

envolvem a abordagem das causas da motivação: “Não se trata de essas questões 

não terem respostas; pelo contrário, existem respostas em demasia” (1997, p. 39). 

Quando se reportam às teorias, mais incertezas:  

Considerando-se essa complexidade, talvez a abordagem mais útil 
seja ver essas teorias como complementares (ou suplementares) ao 
invés de mutuamente exclusivas. [...] O desafio é entender essas 
diversas teorias e desenvolver uma filosofia gerencial que permita 
incorporar essas teorias da motivação ao estilo gerencial (1997, p. 
57).  

Na mesma linha de relativizar a aplicação das teorias nas organizações, 

afirmam:  

Em muitos casos os gerentes profissionais têm suas próprias teorias 
de como motivar seus subordinados. Embora cada gerente talvez 
nunca chegue a explicitar por que tenta motivar seus subordinados 
como o faz, os gerentes típicos têm conjuntos de ideias e conceitos 
diferentes, que influenciam seus comportamentos e suas tentativas 
de motivar (1997, p.40). 

Davis e Newstrom, após analisarem as teorias, referem-se a elas como 

modelos, da seguinte forma:  

Todos os modelos têm pontos fortes e pontos fracos, defensores e 
críticos. Nenhum modelo é perfeito, mas todos eles adicionam 
alguma coisa à compreensão do processo motivacional. Outros 
modelos estão sendo desenvolvidos e tentativas têm sido feitas no 
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sentido de integrar os modelos existentes. [....] o modelo motivacional 
usado deve ser adaptado à situação da mesma forma que precisa 
ser combinado com outros modelos (2002, p. 85).  

No que diz respeito às motivações extrínsecas e intrínsecas, uma tendência 

presente nos diversos autores é argumentar a favor de uma combinação de 

recompensas extrínsecas e intrínsecas para aumentar a motivação e o desempenho 

no ambiente de trabalho. Bowditch e Buono enfatizam: “A satisfação geral com o 

trabalho é influenciada pela satisfação tanto com as recompensas intrínsecas como 

com as extrínsecas, que os empregados recebem” (1997, p. 239). Davis e Newstrom 

acrescentam: 

Uma importante missão para a alta administração é exatamente 
como integrar as recompensas extrínsecas e intrínsecas. Um 
problema é que os empregados apresentam diferenças quanto à 
quantidade de recompensas extrínsecas e intrínsecas que desejam, 
diferindo também os cargos e as condições organizacionais (2002, p. 
97).  

Bergamini, defendendo o conceito da “realidade motivacional do ser”, ressalta 

as particularidades psicológicas de cada indivíduo e assevera:  

Se as técnicas de condicionamento podem ser aplicadas a um 
grande contingente de pessoas ao mesmo tempo, a estratégia de se 
conseguir trabalhar com pessoas motivadas exige mais dedicação do 
superior, ele deve conhecer as necessidades de cada um dos seus 
subordinados (1997, p. 105). 

Por fim, DuBrin alerta para os riscos de uma estratégia  excessivamente 

apoiada em recompensas extrínsecas, que pode levar os trabalhadores a focarem 

exclusivamente na tarefa, tratando-a apenas como meio para obter a recompensa, e 

inibir o sentimento de autodeterminação e compromisso com a organização, mas 

também reforça:  

A despeito desses problemas, uma empresa não pode abandonar 
bônus financeiro e outras formas de reforço positivo. Até as pessoas 
que adoram trabalhar ainda querem reconhecimento da 
administração. [....] A solução sensata é que os gerentes equilibrem 
recompensas intrínsecas e extrínsecas (2003, p. 131). 

 

5.2.5.4. Sistemas de incentivos na educação pública    

A iniciativa dos realizadores do projeto do novo Ginásio Pernambucano, de 

adotar um sistema de gestão por desempenho no serviço público, não é pioneira no 

âmbito das experiências internacionais da administração pública. Vários países do 

mundo, inclusive países em desenvolvimento, já o fizeram em diversos setores da 
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ação do Estado, com resultados positivos, se comparados aos modelos tradicionais 

(ONU, 2006). 

Na área educacional pública, existem experiências que comprovam a eficácia 

desses novos padrões gerenciais. Pesquisa do Programa de Promoção da Reforma 

Educativa na América Latina (Preal) identifica vários países que já adotam políticas 

que vinculam remuneração a desempenho. Nos Estados Unidos, diversos estados 

estão caminhando na direção da certificação de professores e na remuneração 

vinculada à produtividade. No México e na Inglaterra, os desempenhos considerados 

de excelência recebem bônus de premiação por reconhecimento. Relatório da 

OCDE relaciona mais de 20 países da Comunidade Européia com remuneração 

variável condicionada a riscos, em áreas de difícil acesso e situações sociais 

adversas, e a desempenho (CASTRO, M. H. 2007). 

Pontual (2008) menciona a existência, nos Estados Unidos, de vários 

programas de incentivo a desempenho, entre os quais, o Sistema de Remuneração 

Profissional para Professores, da cidade de Denver, o Prêmio por Excelência para 

Educadores, do estado do Texas, o Professores Espaciais São Reconhecidos, do 

estado da Flórida, o programa Remuneração por Qualidade, do estado de 

Minnesota, o Programa de Avanço para Professor, da Fundação Milken, e o Fundo 

de Incentivo ao Professor, programa federal que repassa recursos para 14 estados 

americanos que adotam sistemas de incentivo. A autora também faz referência à 

pesquisa de Podgursky e Springer (2006), realizada em cinco países e três estados 

americanos para testar correlações entre remuneração por desempenho e 

rendimento escolar. Cita ainda, entre outras, pesquisa feita em Israel por Lavy (2002 

e 2004). Na maioria delas foi encontrada uma associação positiva e estatisticamente 

significativa entre os sistemas de incentivo e o desempenho dos alunos. 

Castro e Vaillant (2007) dividem os sistemas de incentivo por mérito 

individual, mérito grupal, carreiras escalonadas (caso do México) e pagamento por 

competências. Fazem referência às experiências do Chile, Colômbia e México, na 

América Latina e, no Brasil, mencionam os casos de Sergipe e do Paraná. Ao 

constatarem resistências a esses sistemas, afirmam “estamos diante da 

competência não reconhecida e da incompetência ignorada” (2007, p. 16). Por fim, 

reconhecem que a ideia de implantar sistemas de reconhecimento de mérito está 

sendo progressivamente difundida e os bons resultados começam a aparecer.    
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Trabalho de Woessman (2001) com base no Estudo Internacional de 

Tendências em Matemática e Ciências (TIMSS), realizado com 250.000 estudantes 

de 39 países, identifica como principal característica das escolas e dos sistemas 

educacionais de melhor desempenho um ambiente institucional com incentivos 

adequados. 

 O primeiro passo para chegar a esse arranjo é a adoção de avaliações 

externas centralizadas que possam divulgar os resultados escolares 

detalhadamente, por escola, turma e aluno. Assim, é possível identificar onde se 

localiza o problema de baixo desempenho. A comunidade e o governo podem 

avaliar a escola, a escola pode avaliar cada professor, e os pais podem avaliar seus 

filhos, tudo isso de maneira pública e transparente. 

A etapa seguinte é um bom sistema de incentivos para os professores, pois, 

depois das famílias, são eles os principais determinantes no desempenho dos 

alunos. Esses sistemas de incentivo devem considerar que os professores desejam 

sempre maximizar suas rendas, daí a necessidade das recompensas extrínsecas. 

Por outro lado, existe também a busca da gratificação pelo bom desempenho dos 

alunos, sem o que a reputação do seu trabalho fica comprometida. A melhor 

configuração institucional é a que considera esses aspectos.   

Uma reforma de sistema educacional que tem usado fortemente o conceito de 

sistemas de incentivo é a da cidade de Nova York. Nela, foram implantados vários 

instrumentos de aferição de desempenho. Um deles, o Boletim de Progresso 

Escolar, estabelece uma classificação para as escolas que vai de A a F, de acordo 

com três critérios, o progresso acadêmico dos alunos, o número de alunos que no 

final do período letivo atingiu nível satisfatório e ainda alguns aspectos relacionados 

com o ambiente escolar, como a satisfação da comunidade com o serviço prestado. 

Outro instrumento, a Avaliação Qualitativa, baseia-se nos procedimentos da 

Comissão de Auditoria Britânica, e é feita por inspetores que conferem uma vasta 

lista de itens da vida escolar, como a qualidade das aulas que estão sendo 

ministradas, a cobrança das tarefas de casa dos alunos, e as condições de 

equipamentos e materiais, entre outros. Após três dias de visita, com acesso a todas 

as dependências da escola, e sem a presença do diretor, é deixado um relatório 

para conhecimento e possíveis contestações por parte da equipe da escola. Vencido 

o prazo de uma semana, o relatório é tornado público no site da Secretaria de 

Educação.     
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Todo esse aparato de ferramentas de avaliação de desempenho vem 

acompanhado de um sistema de incentivos e sanções que chega ao ponto de a 

Secretaria poder demitir o diretor e toda a equipe da escola, se os resultados não 

chegarem a um nível satisfatório dentro de determinado prazo. A consequência de 

todo esse esforço, iniciado em 2002, é que Nova York recebeu em 2007 o Broad 

Prize, um dos mais prestigiosos prêmios americanos de educação, pelo maior 

avanço de aprendizado na rede pública do país (GALL; GUEDES, 2009). 

Pesquisa empírica da McKinsey (2010) confirma a importância dos sistemas 

de avaliação com adequada recompensa e remuneração para professores e 

diretores. Segundo o estudo, essas três medidas – avaliar, constituir um bom 

sistema de dados e recompensar –, estão entre as seis presentes em todos os 

sistemas que avançaram no mundo. Existem, no entanto, características distintas 

entre os sistemas, em função do contexto cultural de cada país. Nos sistemas 

ocidentais, localizados nos Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, Brasil, e na Índia, os 

dados são utilizados para o estabelecimento de metas quantitativas disponíveis ao 

acesso público. Na Ásia e na Europa Oriental, os resultados não são publicados. 

São fornecidos apenas às próprias escolas, e com elas discutidos para a formulação 

de planos que busquem a solução dos problemas diagnosticados. Essas diferentes 

combinações entre exigência e persuasão dependem de fatores como a formação 

histórica de determinada sociedade ou conjunturas políticas de instabilidade que não 

permitam uma maior tensão sobre o sistema educacional.   

A pesquisa qualitativa revela um alto grau de concordância entre os 

entrevistados quanto à utilidade dos sistemas de incentivo para melhorar a 

motivação e o rendimento da escola, mas alguns enfatizam mais as motivações 

intrínsecas que a remuneração adicional por resultados. 

O entrevistado 1, ao falar do tema, dá ênfase às motivações implícitas e 

explícitas, e defende um sistema de consequências, com incentivos e sanções. 

Quanto ao sistema de incentivos, defende o misto, com avaliação individual e 

coletiva: 

Se existe uma coisa que motiva o professor é quando ele vê que o 
aluno está aprendendo. Muda completamente a atitude do professor. 
Mas para ele perceber que o aluno está aprendendo, primeiro ele 
tem que ensinar direito, se capacitar e se dá o tempo para se 
capacitar. E aí ele começa a acender aquela chama. [...] Sou 
apologista de reconhecimento e punição. Fala-se muito em 
bonificação, mas tem que olhar o outro lado. E se o cara não 
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entrega, o que é que acontece com ele? Você tem que remover. [...] 
Professor tem que ganhar melhor. [...] Eu falo remuneração nas duas 
vertentes: a fixa e a variável. [...] Então eu defendo esse sistema (de 
incentivos) e acho que deve ser híbrido. Não dá para ser só coletivo, 
pois há os esforços individuais, e também não dá para ser só 
individual, porque gera uma série de mal entendimentos dentro da 
escola. Então você tem que fazer uma combinação das duas. 

O entrevistado 2 posiciona-se também a favor de um sistema de 

consequências, menciona as motivações intrínsecas, mas não é assertivo quanto ao 

melhor modelo de sistema de incentivos. Opina, sem grande convicção, pelo 

reconhecimento individual, com o bônus refletindo sobre a carreira, não apenas 

como uma remuneração adicional: 

Às vezes alguns não gostam do modelo chileno. Eu gosto porque 
eles cobram metas, cobram resultados. Professor não tem que está 
em sala de aula ensinando o que não sabe. Tem que ensinar o que 
sabe. Para isso tem a certificação, para isso tem que ter preparação, 
formação e tem que ter cobrança. Para um modelo manter a equipe 
motivada, [...], tem que ter técnicos permanentes, que passem 
independentemente de governos, esse é o primeiro ponto. O 
segundo ponto é que não haja descontinuidade da proposta 
pedagógica. [...] É outra coisa bem difícil (opinar sobre modelos de 
sistemas de incentivo). Por ser algo novo. Não é simples. Sempre fui 
da opinião que as pessoas não são todas iguais. Tem aquelas que 
se esforçam, se matam, e tem outras que estão vivendo às custas 
das que estão trabalhando. Não gosto da nota por escola, você 
acoberta toda uma situação. Sou pelo mérito docente. [...] Eu acho 
que o bônus, isoladamente, ele pode até criar um impacto inicial. 
Mas se não for acompanhado por uma estratégia, ligado à carreira 
docente, ou seja, o bônus tem que ser por desempenho, mas o 
desempenho tem que rebater na carreira, na progressão do 
professor, para que ele sinta o estímulo. [...] Você imagina, eu, 
durante dez anos, até o oitavo ano a gente estava indo bem na 
escola, depois teve um problema no trato da escola [...] perdeu o 
bônus e de repente eu vou me aposentar e durante oito anos eu lutei, 
não por culpa minha eu perdi todo o esforço que fiz. 

O entrevistado 3 enfatiza as motivações intrínsecas e defende o sistema de 

incentivos misto:  

O que eu tenho visto como docente, eu vi isso durante muito tempo, 
durante as reuniões do conselho de classe, quando se avaliava o 
insucesso de um garoto, via de regra, o professor dizia; „Ah, mas eu 
fiz a minha parte, ele que não fez a dele. Eu ensinei, ele é que não 
aprendeu‟. Esse discurso é feito por 10, entre 10 professores. É 
preciso mudar isso. Eu tive a felicidade de ver isso mudar. [...] E vi os 
garotos avançarem. [...] A motivação não pode ser só de ordem 
salarial. Ele (o professor) precisa entender, conceber, que o fato de 
ser responsável pela vida de outra pessoa, porque é isso que ele é, é 
uma coisa grande. É uma coisa muito grande.  
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Sobre sistemas de incentivo com remuneração adicional por resultados: 

Acho perfeito. Acho absolutamente necessário. Acho hipócrita dizer 
que as pessoas não são motivadas também pelo ponto de vista 
financeiro. Isso simplesmente não existe”. Sobre qual seria o melhor 
modelo: “Gosto muito do modelo misto, com predominância do 
individual. Eu penso que não tem o coletivo se não existir minha 
participação individual, mas deve existir um componente de 
responsabilização da minha participação no projeto escolar coletivo. 
Eu também tenho que ser responsável pelo sucesso do meu colega, 
no projeto escolar como um todo. 

O entrevistado 4 começa fazendo um diagnóstico da falta de motivação na 

escola pública: 

Eu nunca vi uma escola ou qualquer outra organização, olhe que eu 
já trabalhei muito em empresa privada, eu nunca vi uma organização 
onde você não saiba: „Esperam de mim isso, se eu fizer isso, eu vou 
ser recompensado dessa forma‟. Eu nunca vi faltar motivação. Agora, 
você chega numa escola, ninguém vem para você para dizer o que 
você tem que fazer, nem dá as condições para que você faça aquilo, 
aí é pedir demais, só a necessidade mesmo. Você vai ter professores 
que estão ali só por necessidade, sem nenhuma autossatisfação. 

 Em seguida, menciona, sem dar grande importância, as políticas para 

estimular motivações intrínsecas:  

Quando você diz assim: „Vou fazer o reconhecimento social‟. Ótimo, 
perfeito. Funciona, chama, vai para televisão, beija, abraça. Está 
tudo bem. Funciona para aquelas pessoas que estão naquele limite, 
com aquela necessidade para ser atendida. Mas isso não é para 
todos. Agora tem um, que é básico, que é essencial, que é 
remuneração, que é salário”. Ao fazer a defesa de sistemas que 
aumentam a remuneração por produtividade, escolhe o misto: “Não 
tem nenhum sentido fazer só coletivo ou fazer só individual. [...] Se 
você pega e dá o mesmo dinheiro para todo mundo, isso acaba com 
qualquer sistema. Se você pega e dá só dinheiro para aqueles que 
foram muito bem posicionados com certeza que aqueles vão para o 
jogo verdade e desamor. Eu passo muito bem, não ensino a mais 
ninguém, e não quero que ninguém mais cresça comigo, não tenho 
interesse. Desagrega! 

O entrevistado 5 dá mais relevância às motivações intrínsecas, mas também 

adere à ideia de reconhecimento de resultados, desde que incorporados à carreira, 

não como um bônus financeiro imediato: 

Se você não se apaixona, se você não tiver identidade, se você não 
se sentir parte daquele projeto, você não está vendo que é com o 
seu trabalho que aquilo está dando certo. Então, eu acho que é isso 
que está faltando um pouco na educação”. Sobre a premiação por 
resultados: “Eu sou contra adicionais por resultado. Eu acho que o 
que deve ter é desempenho, é uma carreira que contemple o 
desempenho, medido objetivamente por variáveis. [...] Isso mereceria 
você ter, por resultado, uma progressão na carreira, mas não um 
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prêmio, porque isso termina sendo um benefício salarial também. 
Mas você sente que você está crescendo na carreira. Isso tem um 
efeito subjetivo muito forte. Eu entrei aqui, mas eu fiz um curso de 
pós-graduação e passei para aqui. Foi o meu esforço. Eu tive um 
desempenho, meus alunos, com o meu esforço, eu sai para essa 
outra faixa e incorporei isso no meu salário. O prêmio [...] tem um 
efeito muito transitório.... Tem sempre confusão. 

Questionado se o reconhecimento deveria ser coletivo, para toda a escola, ou 

individual, o entrevistado optou pelo coletivo, mas com um controle interno a ser 

realizado por entidades colegiadas: 

Eu acho que deve ser sempre coletiva, para poder a exigência ser 
coletiva na responsabilidade do êxito do projeto pedagógico. Se tiver 
de ser, eu acho que tem que ser coletiva. Agora, tem que ser coletiva 
com o acompanhamento do desempenho de cada um. [...] (com) um 
controle interno. Se a gente tivesse os conselhos funcionando 
plenamente, a gente tinha outro patamar de exigência. 

As opiniões do entrevistado 6, que pesquisou a experiência do Procentro, 

enfatiza, quase exclusivamente, as motivações intrínsecas. Não chega a condenar o 

sistema de bônus, mas não dá a ele crédito pelo sucesso do programa: 

Eu acho que o perigo é que essa estratégia tem sido enxergada, 
muitas vezes, como a grande salvação, [...] como estratégia que 
sozinha dá conta. [...] Pensando no fator motivacional, [...] o que 
estimula o professor, o que garante a motivação do trabalho, 
incentivos financeiros à parte, é a qualidade do ambiente de trabalho, 
o apoio técnico, no trabalho, no dia a dia. [...] Durante a pesquisa 
ficava claro que os professores não estavam lá só pelo dinheiro‟. 

Questionado sobre como os professores viam a remuneração adicional, a 

resposta indica que esses recursos eram vistos como meio, não como fim: 

Nas entrevistas eles falavam que era o que possibilitava uma 
dedicação específica, então isso claro que impactava até na 
possibilidade deles fazerem escolhas, mas nas entrevistas estava 
muito ligado também a uma sensação de reconhecimento, de mérito, 
e de fazer parte de uma identidade escolar. [...] Como se antes eles 
tivessem medo de mostrar o seu bom desempenho, [..]. com medo 
de retaliação de colegas, por conta da cultura. [...] Então eles 
encontravam lá uma cultura escolar, uma cultura de trabalho que 
recompensava o profissionalismo. 

Sobre o sistema de avaliação: 

Eu acho que ele tinha uma transparência, isso ajudava, [...] porque 
assim, no processo de avaliação as pessoas sabiam porque é que 
não estavam recebendo tudo que podiam estar recebendo em 
relação aos outros, porque não era só no momento X da avaliação 
que eles estavam sendo avaliados. 
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A visão do entrevistado 7, diferentemente da maioria, é claramente contrária à 

adoção de sistemas da incentivo. Apesar de reconhecê-la como uma boa ideia, 

apoiada nas teorias da motivação, afirma desconhecer um sistema de incentivos 

eficaz, pelas dificuldades de formular um desenho adequado: 

Primeiro, sistema de incentivo de professor, diretor, é uma coisa 
muito anglo-saxônica, quase só norte-americana. Existe muito pouco 
de sistema de incentivo fora da cultura norte-americana. Então, na 
França, por exemplo, seria cuspir no templo. [...] O que a gente 
procura, como pai, como educador? Que a motivação passe de uma 
motivação extrínseca para uma motivação intrínseca. [...] É muito 
difícil você administrar sistemas, a longo prazo, com motivação 
extrínseca. [...]  A ideia é ótima, porque ela casa com a teoria da 
motivação. A aplicação e os resultados da aplicação são bastante 
desanimadores. [...] Os critérios são difíceis de fixar, normalmente os 
sistemas de motivação, de incentivo, começam muito fortes e no final 
do ano já não têm mais dinheiro. [...] A questão de custo-benefício, 
se o sistema de motivação tem pouco dinheiro para pouca gente, 
caso de São Paulo, você motiva 20% e desmotiva 80%. [...] Então 
desenhar um sistema desses, manter e modificar os incentivos para 
as pessoas continuarem se motivando pelo motivo extrínseco, é 
muito difícil. [...] No Brasil, seria muito mais inteligente e eficaz você 
criar sistemas de atrair pessoas de alto nível para a educação. [...] A 
outra coisa importante [...] é que quando você paga as pessoas para 
fazer o que elas fazem, elas respondem. Quando você paga as 
pessoas para elas fazerem o que elas não sabem fazer, não adianta. 
[,,,] Então são boas ideias fora do lugar. 

O entrevistado 8, mesmo reconhecendo não ter conhecimento sobre a 

aplicação de sistemas de incentivo, desenvolveu a ideia que a remuneração deve 

ser função do desempenho: 

Eu acho imprescindível isso. A gente vê pela experiência e pelas 
pesquisas [...] a remuneração deveria ser atrelada não a tempo de 
serviço, porque o tempo de serviço, a partir de três anos não vai 
fazer muita diferença, faz, mas pouco. O que vai fazer diferença? É o 
desempenho! A remuneração deveria estar diretamente atrelada ao 
desempenho para que o professor tivesse clareza de que ele é um 
bom professor. O termômetro da qualidade dele é a aprendizagem 
de aluno, não é título, não é tempo de casa. 

Depois de afirmar, citando pesquisas, que “se o sistema (de incentivos) 

estiver bem, funciona”, o entrevistado 9 fez algumas considerações de mérito sobre 

sistemas de premiação individuais, coletivos e mistos, e também observações 

políticas sobre as possibilidades de implantação desses sistemas: 

Do ponto de vista do impacto, o individual é melhor, se você pensar 
na mecânica do impacto. Mas o individual tem problemas, primeiro 
ele está sujeito a erro e o erro no indivíduo é muito maior que o erro 
na média, a média cancela os erros [...]. O segundo aspecto é que 
tem erro que gera conflito. O terceiro aspecto é que diante da forte 
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reação do Sindicato dos Professores pode ser politicamente inviável 
você adotar o individual, então você adota o coletivo, porque com o 
coletivo você consegue convencer o sindicato. [...] O individual é 
potencialmente melhor, ou mais forte, mais poderoso, mas 
politicamente ele é mais difícil de implantar. 

 Sobre o sistema misto: 

Eu acho que dá para fazer, mas do ponto de vista político é preferível 
começar de forma coletiva e depois de consolidar o coletivo, você 
tentar ver o que dá para fazer com prêmios individuais. Mas eu acho 
que é um grande risco você comprometer uma boa ideia. 

E segue argumentando: 

Está bem, esses prêmios individuais tem erros, agora quando você 
considera que a gente sabe com certeza absoluta  que antiguidade 
não está associada a desempenho, quando você sabe com certeza 
absoluta que diploma não está associado a desempenho e que você 
continua pagando por antiguidade e por diploma, você está adotando 
um método comprovadamente errado  e deixando de adotar um 
método que pelo menos pode dar certo.   

 

5.2.5.5. O sistema de incentivos do CEEGP e do Procentro 

Como já exposto na seção 3.3.1.2, o Sistema de Incentivos e Bonificação do 

Procentro é constituído por dez quesitos, quatro coletivos e seis individuais: índice 

de aprovação da comunidade (coletivo); evolução do índice geral de aproveitamento 

do Sistema de Avaliação do Estado de Pernambuco (Saepe) (coletivo); índice de 

aprovação dos alunos em relação ao desempenho da instituição (coletivo); avaliação 

externa aplicada aos professores com questões de vestibular (coletivo); 

cumprimento do programa (individual); avaliação externa aplicada aos professores 

com questões de vestibular (individual); evolução do índice de aproveitamento no 

Saepe, considerado no específico (individual); índice de aprovação do aluno em 

relação ao desempenho do professor (individual); cumprimento de tarefas 

específicas de sua área e participação em atividades com os alunos (individual); 

eficiência na apuração do inventário anual dos equipamentos de sua área de 

atuação (individual). 

Cada um dos dez itens tem pontuação de zero a 50, possibilitando uma 

pontuação máxima de 500 pontos. O escore máximo resulta em uma gratificação 

adicional correspondente a um décimo quarto e décimo quinto salários.   

Para aferir a receptividade e a internalização desse novo conceito nas 

escolas, foi feita uma pesquisa qualitativa com dois membros da equipe gestora e 
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uma quantitativa com 11 professores do CEEGP, todos integrantes da experiência 

desde a sua implantação. As duas entrevistas com questionários abertos foram 

realizadas separadamente. Ambas foram gravadas, transcritas e seus conteúdos 

devidamente submetidos aos entrevistados. A pesquisa quantitativa para aferir a 

aprovação do sistema foi feita com toda a população remanescente do experimento 

desde o seu primeiro ano. Dos 25 professores que iniciaram, restam 11. Todos 

responderam os questionários, com suas identidades preservadas. Nas duas 

entrevistas analíticas, as respostas são convergentes, e alguns pontos se destacam:  

1. Segundo ambos os entrevistados, a reação da equipe docente à avaliação 

foi apenas inicial, efeito do novo, do desconhecido. Com a negociação, houve a 

adesão. O quesito mais rejeitado foi o de avaliação do conhecimento específico que 

o professor tinha do conteúdo da sua disciplina. Poderia resultar em “humilhação” 

perante o restante da equipe. 

2. As boas condições iniciais em que o projeto foi implantado e o desafio a 

que se propunha, por si só, já eram suficientes para provocar motivação intrínseca. 

Mas ambos ressaltam a importância do sistema de incentivos para causar uma 

motivação extrínseca “suplementar”, uma “tensão positiva”, nas palavras da 

professora (entrevistado A), ou um ganho extra para pagar as despesas de “um mês 

crítico, como é janeiro, onde você tem despesas com material escolar dos filhos, 

IPTU, IPVA, etc.”, segundo o professor (entrevistado B). 

3. Apesar de alguns especialistas defenderem apenas as gratificações 

coletivas de produtividade (CASTRO, M. H. 2007), os dois entrevistados ressaltaram 

a importância das avaliações e gratificações individuais. O “reconhecimento ao 

esforço individual” é salutar, ou “seria injusto” se cada um não recebesse o 

proporcional ao seu esforço. 

4. Outro ponto comum nas duas entrevistas é o destaque à pactuação dos 

itens da avaliação, o que é coerente com a literatura teórica a respeito do assunto.  

5. Por fim, ambos entendem como decisiva para atingir metas de qualidade, a 

implantação de um sistema de incentivos com avaliações coletivas e individuais e 

pagamentos adicionais por produtividade. 

Nos questionários fechados, aplicados aos 11 professores integrantes da 

equipe desde o primeiro ano, as questões foram as seguintes: 

1. Aprovou o modelo de gratificação por resultados? 

2. Acha que o modelo ajuda a melhorar a qualidade da educação?  
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3. Em sua opinião, os professores da rede estadual, de forma geral, 

aceitariam um modelo de avaliação como o do Ginásio Pernambucano?  

4. Há algum quesito na avaliação que você acha impróprio? Qual(is)? 

As possibilidades de respostas para as três primeiras questões eram, 

simplesmente, sim ou não. Na quarta questão, eram citados os 10 itens avaliados. 

As respostas a algumas questões foram consensuais. Quando perguntados: 

a) Aprovou o modelo de gratificação por resultados? e; b) Acha que o modelo ajuda 

a melhorar a qualidade da educação?, todos responderam afirmativamente. Outra 

questão que obteve consenso foi a rejeição à avaliação externa com base em 

perguntas de vestibulares para testar os conhecimentos dos professores em suas 

próprias disciplinas, o que confirma o relato dos gestores. 

Outros resultados também chamam a atenção pelo elevado grau de 

convergência das respostas. Quando perguntados se achavam que os professores 

da rede estadual, de maneira geral, aceitariam o modelo de avaliação do CEEGP e 

do Procentro, responderam “não” 82% dos entrevistados, o que reflete uma visão do 

quanto a cultura do serviço público é refratária às avaliações por mérito. 

Outro quesito da avaliação que teve alto grau de rejeição foi a apuração do 

inventário anual dos equipamentos da área de atuação de cada professor: 54% se 

disseram contrários a esse item. A todos os outros, total aprovação. 

 

5.2.5.6. Considerações sobre a hipótese cinco 

Apesar de a experiência do CEEGP e do Procentro ter sido realizada apenas 

entre os anos de 2004 e 2008, portanto um período curto para conclusões mais 

definitivas, e envolver outros elementos além de uma política motivacional, há 

evidências que apontam para a validade do seu sistema de incentivos: 

1. Adota princípios encontrados na literatura teórica: a) realiza negociação de 

metas, que é determinante para facilitar a aceitação do sistema; b) contempla a 

concepção de equidade e comparação social, inserida nos critérios individuais de 

avaliação; c) observa as particularidades da organização; d) faz a combinação de 

recompensas intrínsecas, pelos êxitos e reconhecimento no ambiente de trabalho, e 

extrínsecas, pela remuneração adicional, que é a melhor equação para promover a 

motivação organizacional. 

2. A taxa de 100% de aprovação dos professores entrevistados: Nas 

respostas, também merece destaque a percepção da cultura da administração 
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pública, que reage à aferição de mérito e à implantação de novos modelos de 

gestão. Vale salientar que as respostas foram obtidas com a garantia do anonimato 

e que a direção da escola já não é a mesma do período de implantação do sistema. 

Outra ponderação é que esses professores são os remanescentes da equipe inicial, 

portanto representam uma amostra dos que tiveram melhor adaptação à 

experiência. 

3. Nas pesquisas qualitativas, tanto na específica com dois ex-dirigentes do 

CEEGP e do Procentro, quanto na geral, os princípios adotados no Procentro foram 

aprovados, com exceção de um entrevistado. Além da ênfase de alguns às 

motivações intrínsecas, também foi sugerido que a premiação por resultados fosse 

incorporada à promoção na carreira. 

 

5.2.6. Hipótese seis: A pedagogia adotada é adequada? 

As duas características mais marcantes do modelo pedagógico adotado nas 

escolas do Procentro são a jornada de tempo integral e o ensino estruturado, que 

pode ser definido como ensino centrado no professor, apoiado em métodos. Nele, 

alguns procedimentos a serem adotados em sala de aula são pré-estabelecidos na 

etapa de capacitação. 

 Em contraposição a essa segunda característica, também será discutido o 

conceito de autonomia da escola e seus limites, sobretudo a autonomia pedagógica. 

A primeira característica a ser investigada é o ensino em tempo integral. 

Questões como sua importância para o aprendizado, o currículo a ser introduzido 

nas horas adicionais e a relação custo-benefício são tratadas a seguir. Antes das 

abordagens feitas na pesquisa qualitativa, são apresentados estudos existentes na 

literatura sobre o assunto.  

 

5.2.6.1. O ensino em tempo integral 

Diversos estudos feitos para aferir o peso das variáveis que compõem a 

“Função de Produção Escolar” são convergentes quanto à maior importância da 

família que dos fatores intraescolares, no desempenho educacional. Desde o 

relatório Coleman, de 1966, que esses resultados vêm sendo confirmados 

(BARROS, 2011). As estimativas sobre o peso da família na determinação do 

desempenho do aluno situam-se em torno de 70% do total dos fatores 

determinantes (MENEZES FILHO, RIBEIRO, 2009). Woessman (2001) mensura, a 
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partir do TIMSS, a desigualdade de desempenho escolar para alunos que têm 

menos de 10 livros em casa em relação àqueles que têm mais de 200: esses últimos 

marcaram 54 pontos em Matemática e 57 em Ciências a mais que os primeiros (para 

uma média internacional de 500 e um desvio padrão de 100). Isso significa uma 

desigualdade acadêmica maior que a diferença de pontuação entre alunos da oitava 

e  sétima série (40 pontos em Matemática e 47 em Ciências). 

Quanto aos fatores internos à escola, pesquisa de Menezes Filho e Ribeiro 

(2009) com dados do Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de 

São Paulo (Saresp) de 2007, e da Prova Brasil de 2005, com amostragem de alunos 

do Estado de São Paulo, identifica como fator intraescolar mais determinante no 

desempenho dos alunos o número de horas-aula. 

Trabalho coordenado por Ricardo Paes de Barros (2011) selecionou 165 

estudos nacionais e internacionais, de uma amostra inicial de 600, para identificar os 

fatores mais determinantes no processo de aprendizagem. Só foram aceitos estudos 

com base de dados considerada suficiente para sua validade. Quando a unidade em 

análise eram estudantes, o número mínimo era 1.500 observações. Quando a 

unidade eram escolas ou sistemas, o número mínimo era 100 observações. 

Uma das evidências “irrefutáveis” encontrada nesses estudos foi a 

importância para o aprendizado da carga horária de estudos na escola, ou a 

“exposição ao conhecimento”. Estima-se que uma aula a menos a cada dia letivo ou 

quatro dias de aulas a menos no final do mês reduzem o aprendizado do aluno em 

44%, no final do ano. Outra conclusão é que o aumento da carga horária diária é 

mais eficaz quando é aumentado o número de aulas, e não a duração de cada aula 

(BARROS, 2011). 

Dados recolhidos na pesquisa qualitativa reafirmam a importância de uma 

maior carga horária diária para os alunos, mas foram feitas ponderações quanto à 

qualidade da utilização desse tempo adicional e quanto à relação custo-benefício do 

aumento desse insumo, sobretudo quando há desperdício dele na jornada normal. 

Afirma o entrevistado 1:  

No mundo desenvolvido, onde a educação funciona adequadamente, 
o tempo de permanência da criança na escola é de sete horas, no 
mínimo – Estados Unidos, Europa, Ásia. Então essa história de 
criança ficar quatro horas, quatro horas e meia, é uma aberração 
brasileira.  

Sobre como aproveitar o tempo adicional, segue o entrevistado 1: 
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Intuitivamente você fala que se a criança fica mais tempo na escola, 
mais exposta ao processo de aprendizagem, ela vai aprender mais. 
Mas não é suficiente. O erro que cometemos no Brasil foi achar que 
escola em tempo integral é dar aula num turno e no outro é esportes, 
balé, não é isso não. Isso aí é bobagem. Já fizemos muitas dessas 
em São Paulo sem sucesso. Você tem que ter uma grade curricular 
que ocupe aquelas sete horas de presença da criança na escola de 
uma maneira integral. Pode ter aula de manhã, pode ter aula à tarde 
[...]. É um processo integrado de educação das crianças. Aí sim as 
coisas funcionam. 

O entrevistado 2 segue na mesma linha de argumentação:  

Todas as experiências que têm sido acompanhadas formalmente têm 
mostrado que uma hora a mais já causa impacto importante na 
aprendizagem do aluno. Agora, se você tem uma escola de tempo 
integral, com um modelo pedagógico acoplado a esse tempo integral, 
os resultados em geral são impressionantemente relevantes para a 
melhoria da aprendizagem.  

A seguir, disserta sobre como deve ser o currículo de uma escola de tempo 

integral:  

Eu, por exemplo, numa experiência pessoal, que eu fui buscar minha 
filha em Ohio, numa cidade pequena [...]. Era uma escola que, além 
dos conteúdos programáticos necessários para essa etapa da 
educação básica (o ensino médio, no caso), também ensinava para a 
vida. [...] Por que ensinar para a vida? É formar um cidadão, é a 
formação empreendedora dentro dessa escola de tempo integral. 

 E relata a experiência da filha: 

Ela disse: „a escola aqui tem as mesmas condições de infraestrutura 
(da escola em que ela estudava no Brasil), o tempo é integral, mas 
eu me sinto muito mais feliz aqui [...]. E são oficinas artísticas, de 
Matemática, História, Geografia, e ensinam bem. Aqui, além dos 
conteúdos programáticos eu aprendi, por exemplo, a cuidar de uma 
casa, a cuidar de crianças. Eu tinha disciplinas para ser gente e isso 
me deu uma motivação enorme‟. 

Depois, conclui o entrevistado: 

Então, a escola de tempo integral não é somente o tempo que faz a 
diferença, mas é o modelo pedagógico associado a uma escola que 
caiba na vida, que é isso que muitas vezes o jovem quer e muitas 
vezes ele não encontra mesmo na escola de tempo integral. Então, 
acoplar tempo integral a um modelo pedagógico motivador que leve 
em conta valores para a formação plena de uma pessoa, é 
absolutamente estratégico. 

O entrevistado 3 reforça os argumentos dos dois entrevistados anteriores e 

acrescenta aspectos morais e emocionais da formação dos jovens: 

Penso que podem ser colocados dois aspectos [...]: 1. Ampliação do 
tempo de aprendizagem, que é um elemento fundamental, sobretudo 
em função das lacunas de aprendizagem que 10 entre 10 crianças 
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trazem, da educação, do ensino fundamental. 2. O aumento do 
tempo de convivência social com os adultos, que devem ser, dentro 
da escola, as melhores referências que eles precisam ter, sobretudo 
em função dos ambientes de onde eles provêm, que via de regra não 
são os melhores. Então, a escola precisa ser esse lugar positivo na 
vida dos alunos, precisa ser um lugar afirmativo na vida deles.  

O entrevistado 4 adota a mesma linha anterior: 

“Sem dúvida, educação de qualidade tem que passar por tempo integral. 

Você tem condições de desenvolver tanto o cognitivo, como o afetivo, como o 

pessoal, como os valores”. 

O entrevistado 5 alinha-se com os entrevistados anteriores, mas faz uma 

ressalva sobre a necessidade de condições adequadas de infraestrutura: 

O tamanho da jornada, a duração da hora-aula são coisas que a 
gente sabe que tem influência no processo, mas tem também um 
conjunto de outros fatores. Porque se você tiver também um tempo 
muito longo numa escola sem estrutura é um tempo de tortura e não 
um tempo de prazer. 

O entrevistado 6 também enfatiza o tempo integral como relevante para o 

aprendizado e acrescenta o conceito de aluno em tempo integral, 

independentemente da escola em tempo integral. Também dá o testemunho dos 

depoimentos dos jovens do Procentro, entrevistados na sua pesquisa sobre o 

programa: 

No depoimento dos jovens, fazia muita diferença. Quando a gente vai 
olhar de forma geral, no Brasil, estudos diferentes vão tentar 
mensurar o efeito do número maior de horas na jornada escolar e 
veem que faz diferença no aprendizado, independentemente do 
sistema, porque pode ser escola em tempo integral, pode ser aluno 
em tempo integral, em Belo Horizonte tem, por exemplo, um modelo 
diferente, mas você também observa melhorias no aprendizado, nas 
rotinas de estudo, na prática e até na ocupação durante o lazer. Mais 
atividades de leitura, por exemplo. [...]. E se a gente considera que 
muitas das famílias não têm capital social e cultural, isso pode 
ajudar, fazer diferença para esses jovens [...]. Enfim, ter aquele 
capital que você pode não ter em casa. 

O entrevistado 7 relativiza a importância do tempo integral. Condiciona a 

melhoria do aprendizado à maneira como o tempo adicional é utilizado. Reconhece, 

no entanto, que existem vantagens na jornada integral: 

Do ponto de vista social, sim. Você tira o povo da rua, você pode 
controlar melhor a sociedade, assegurar que o menino está na 
escola, não está na rua, fazendo bagunça. Do ponto de vista de 
aprendizagem, não. Depende basicamente do que acontece no 
tempo em que se está na escola. Por exemplo, na Áustria, até o 
oitavo ano, o ensino é em tempo parcial, cinco horas por dia. E o 
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resultado deles não é diferente da média dos países europeus. 
Então, tudo depende do que acontece nas horas que a criança está 
na escola. 

A opinião do entrevistado 8 reafirma de forma mais eloquente a importância 

da maneira como o tempo é utilizado, define a variável “exposição ao 

conhecimento”, e formula sobre a ideia de custo-benefício do aumento da jornada: 

A questão que está por trás de tamanho de turma, do período letivo, 
os duzentos dias de aula, todas essas questões, elas dizem respeito, 
na verdade [...] ao grau de exposição ao professor e por conta dele 
ao conhecimento. A gente está aí identificando o professor com o 
conhecimento, então a partir dessa variável idêntica, conhecimento e 
professor, o grau de exposição, o tempo que você expõe a sua 
criança ao professor e ao conhecimento é super determinante na 
aprendizagem dela. 

Quando relata que no Brasil não são cumpridos a jornada diária nem o 

número de dias letivos, arremata: 

Então, não é a toa que é tão ineficiente a escola, porque você expõe 
realmente muito pouco a criança ao conhecimento. Nesse sentido, 
obviamente que você ampliar (a jornada), você está ampliando a 
exposição, agora, o problema no Brasil é que as pessoas pensam 
muito em termos de aumentar insumos, qualquer tipo de insumo, 
inclusive tempo, mas o tempo sozinho, assim como o livro sozinho, a 
biblioteca, o próprio professor, depende do uso que você faz desse 
insumo, porque se você fizer um uso tão ruim como o que você já faz 
no uso atual, não vai ter impacto ou vai ter um impacto muito menor 
frente ao investimento que isso vai significar.  

Por fim, argumenta que o custo do aumento da jornada pode não compensar, 

se o uso desse tempo adicional for muito ruim:  

Mais importante que ampliar recursos, quaisquer tipos que sejam, é 
você usar bem e eficientemente os recursos já alocados, sejam 
humanos, sejam financeiros. Então, assim, a resposta é dupla, sim e 
não. É bom e pode não ser bom (o aumento da jornada), vai 
depender do uso. 

O pensamento do entrevistado 9 é uma síntese dos dois entrevistados 

anteriores. Ele aponta dois aspectos na jornada de tempo integral: 

O primeiro é absolutamente importante, que é tirar o menino da rua. 
É um efeito de responsabilidade social, é saúde, é nutrição e é 
reduzir muito a chance de delinquência, de comportamento 
antissocial. Então isso é inegável. Agora, se a gente pergunta o 
quanto o tempo integral aumenta o rendimento, o que nós vamos ver, 
e eu não tenho dados contra, é que, na maioria das vezes, colocar 
em tempo integral não aumenta. Logo que apareceram os “Brizolões” 
lá no Rio, várias teses foram escritas e mostraram que as escolas [...] 
tinham o rendimento exatamente igual ao outro. 
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Em seguida, desenvolve o raciocínio econômico: 

Desse ponto de vista, o tempo integral não melhora o rendimento, ou 
pelo menos não melhora de uma maneira que seja comensurável 
com o fato de que ele praticamente dobra o custo do aluno. O da 
Marta Suplicy era 10 vezes mais caro. É preciso muito resultado para 
justificar um custo-aluno dez vezes mais caro. 

Para concluir, também disserta sobre o currículo e reitera a relevância do 

aumento do número de horas de estudo para o aumento do desempenho escolar. 

O problema está em que nos países de primeiro mundo você tem 
uma jornada de cinco, seis, sete horas. Toda distribuição de tempo 
foi pensada para isso. Então, se você aumentou de quatro para sete 
horas você aumentou quarenta por cento as aulas de Matemática, de 
Francês, de Inglês, de Física, de História, você aumentou tudo 
harmonicamente, dentro do currículo. [...] A única lei da Pedagogia 
que é absolutamente confiável é aquela que diz que o aprendizado é 
função de bunda-cadeira-hora. Quanto mais você estuda, mais você 
aprende.  

Dessa forma, considerando que o currículo do Procentro foi pensado para a 

jornada integral, é possível afirmar que esse primeiro aspecto do modelo pedagógico 

é adequado à implementação de uma política educacional inspirada nele. 

 

5.2.6.2. O ensino estruturado 

A outra variável do modelo pedagógico do Procentro submetido a esta 

pesquisa é a adoção do ensino estruturado. O conceito pode ser traduzido como a 

adoção de métodos didáticos centrados no professor, com eficácia comprovada em 

experiências anteriores, e apoiados em materiais compatíveis com esses métodos. A 

escolha desse conceito resulta em uma relativa “manualização” da prática 

pedagógica, com a padronização e a sistematização de vários procedimentos a 

serem adotados em sala de aula. O foco é a transmissão do conhecimento. 

 O tema divide opiniões. 

Do outro lado estão os que defendem os métodos centrados no aluno, que 

podem ser também compreendidos por termos como orientação mínima, professor 

como mediador, método da descoberta, aprendizagem baseada em experiência ou, 

mais amplamente, construtivismo. 

Antes das considerações dos entrevistados, uma síntese da história desse 

debate. 

A história da Pedagogia tem início na antiguidade grega. A expressão está 

presente na filosofia dos três maiores nomes daquele período. Sócrates criou a 
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maiêutica, ou método socrático, em que o aprendiz era conduzido à reflexão e ao 

conhecimento por um conjunto de questões guiadas pelo professor. Platão enfatizou 

a motivação e participação do aluno no processo de aprendizagem, e Aristóteles 

deixou o conhecimento sistematizado em disciplinas que, no futuro, viriam a 

constituir o curriculum das universidades medievais (OLIVEIRA, 2010). 

A partir do início do século XX, John Dewey consolidou um conjunto de novas 

ideias pedagógicas surgidas ao longo do século XIX e criou o movimento da Escola 

Nova, associado à ideia de contemporaneidade e “progressivismo”. O movimento 

colocou sob suspeita o ensino clássico e toda a tradição pedagógica anterior. Ao 

longo do século XX, esse debate ideologizou-se. Expressões como “pedagogia 

tradicional” e “pedagogistas” eram utilizadas por um e outro lado para depreciar os 

que se colocavam no campo oposto, dando origem a um forte maniqueísmo. Na 

Europa, correntes pedagógicas eram identificadas com correntes político-

doutrinárias. O método de alfabetização global associou-se à esquerda, e o método 

silábico à direita, como se aprender a ler tivesse alguma relação com conteúdos 

políticos (GAUTHIER, 2010). 

Nesse contexto, o discurso do construtivismo defende sua legitimação através 

do enunciado de um dos pilares das finalidades da educação, aprender a aprender, 

e apoia-se em algumas premissas. 

A primeira é considerar que o aprendizado realizado pelo próprio aluno 

aumenta sua autonomia, o aprendizado realizado pela transmissão do conhecimento 

de um terceiro não contribui para o aumento dessa autonomia, e um dos objetivos 

da educação é formar cidadãos autônomos. A segunda é a compreensão que a 

inteligência não se desenvolve pela transmissão do conhecimento, mas por um 

processo de autoelaboração interna. A terceira é defender como mais importante 

para o aluno o desenvolvimento de um método próprio de descoberta, elaboração e 

construção do conhecimento, do que assimilar conhecimentos produzidos por 

outros. A quarta fundamenta-se no entendimento que o conhecimento deve ser 

direcionado pelas necessidades e pelos interesses do próprio aluno, e não 

determinado externamente. E a quinta advoga que a educação deve formar pessoas 

para um mundo em permanente movimento, em processo acelerado de mudanças, 

e a Pedagogia tradicional baseia-se na tradição e no passado. A base do 

conhecimento, portanto, estaria ligada a “vivências”, experiências e necessidades do 
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aluno, e não a uma transmissão “mecânica” dos conhecimentos do professor 

(RAMOS, 2003). 

O passo seguinte desse discurso pedagógico é a sua ideologização. Pessoas 

autônomas, capazes de identificar suas próprias necessidades e interesses, 

deveriam integrar-se a forças sociais transformadoras, e não ser submissas às 

forças produtivas do mundo capitalista. A própria teoria do capital humano seria um 

instrumento dessas forças capitalistas hegemônicas, ao associar educação, 

treinamento e saúde à produtividade. Expressões como sociedade do conhecimento, 

qualidade total e educar para competências fariam parte desse contexto de 

dominação e reprodução de uma sociedade injusta e desigual (FRIGOTTO; 

CIAVATTA, 2003). Para evitar esse “tipo de desvio”, portanto, a educação deveria 

ser uma atividade sempre “vigilante”, exercida “reflexiva e criticamente”. Só assim 

seria possível “avaliar o significado das soluções escolhidas” (SAVIANI, 1990). 

 Essa “didática crítica”, com grande apelo no Brasil nos últimos 30 anos, 

“levou os professores a vincularem o ensino às realidades sociais, seja entendendo 

os conteúdos como cultura crítica, seja relacionando-os com saberes do cotidiano” 

(LIBÂNEO, 2009). 

O fenômeno da popularidade do construtivismo no ambiente das faculdades 

de Pedagogia, nas décadas finais do século passado e no início deste, não foi um 

acontecimento restrito às fronteiras do Brasil. Estados Unidos, Canadá, e países 

europeus, como França, Inglaterra, Portugal e Espanha, também viveram este 

fenômeno.  Levantamento feito por Gauthier (tabela 49) junto à principal publicação 

pedagógica do Canadá, Vie Pédagogique, mostra o aumento de estudos com 

referências ao método centrado no aluno, em detrimento às citações ao método 

centrado no professor (OLIVEIRA 2010). 

 

Tabela 49: Proporção de artigos publicados que contêm palavras e 

expressões associadas às estratégias de ensino centradas no aluno ou no 

professor 

Anos 1979-1984 1985-1989 1990-1994 1995-1999 2000-2005 

Nº de artigos (n = 185) (n = 224) (n = 276) (n = 277) (n = 237) 

Centradas no aluno 45,4 51,8 52,2 68,2 71,7 

Centradas no professor 49,2 49,6 42,8 43,7 38,4 
 

Fonte: OLIVEIRA, 2010, p. 13, baseado em Gauthier, 2009. Slide apresentado no Seminário Internacional IAB. 

Dados baseados na publicação canadense Vie Pédagogique entre os anos de 1975 e 2000. 
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Um fato novo, no entanto, está reequilibrando esse debate. As avaliações 

internacionais para medir e comparar o desempenho dos alunos em diversos países, 

como o Pisa e o TIMMS, entre outros, têm levado pesquisadores a identificar 

características comuns aos sistemas educacionais mais eficazes. Sistemas eficazes 

são os que têm escolas eficazes. Escolas eficazes são as que têm professores 

eficazes. E professores eficazes são os que utilizam métodos eficazes, pois o 

desempenho da função está indissociavelmente ligado ao método de ensino. Apesar 

do indiscutível peso do talento nessa equação, é possível encontrar evidências 

empíricas sobre o que funciona e o que não funciona em sala de aula (OLIVEIRA, 

2010). 

Roger Beard (2010), em artigo que analisa a reforma educacional da 

Inglaterra, menciona o relatório PIRLS-2006 (Progresso no Estudo Internacional do 

Ensino de Línguas), baseado em estudo realizado em 40 países. O relatório aponta 

algumas evidências sobre fatores internos e externos à escola. Em relação ao que 

acontece em sala de aula, constata ser melhor o desempenho das escolas em que 

as aulas são estruturadas, conduzidas pelo professor, mas com certo grau de 

independência dos alunos, e com avaliações constantes do que foi aprendido. O 

ensino deve ser intelectualmente estimulante, com perguntas que ativem a 

imaginação criativa e a competência para a solução de problemas. O ambiente é de 

concentração no trabalho, baixo ruído, elevado nível de atividades e a ação do 

professor focada na atividade acadêmica, e não em assuntos administrativos. As 

aulas são organizadas com base em um ou dois assuntos do currículo, não mais. 

Nuno Crato, pesquisador do ensino de Matemática, argumenta ser essa 

disciplina mais suscetível ao que acontece em sala de aula. Sobre as famílias com 

maior capital cultural, fator comprovadamente determinante no desempenho dos 

estudantes, afirma:  

Nas conversas surgem alusões cultas a temas que ajudam os jovens 
a terem referências históricas, geográficas ou de cultura geral. Mas já 
é menos habitual que crianças de famílias mais cultas assistam a 
discussões de tópicos de Matemática no jantar (2010, p. 138).  

Seus estudos concluem ser mais eficaz o ensino de Matemática baseado em 

métodos, sala de aula organizada, sistematização e sequência pedagógica sólida. 

Apresenta como princípios para o ensino da disciplina: a) focar o ensino nos tópicos 

essenciais; b) seguir uma progressão coerente; c) variar em torno de temas centrais, 

em vez de adicionar conceitos dispersos; d) promover a transferência de 
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conhecimentos e capacidades; e) solidificar os conhecimentos por camada; f) usar 

definições claras; g) avaliar frequentemente. Sobre o debate entre os defensores 

desse tipo de ensino, transmitido pelo professor de forma estruturada, e o ensino 

baseado em descobertas, conclui: “É bom saber distinguir conclusões científicas 

sólidas de simples recomendações ideológicas. Os ensaios e as discussões 

ideológicas têm seu papel, mas não podem confundir-se com estudos de natureza 

científica” (2010, p. 140). 

Pesquisas realizadas anualmente com 10.000 crianças de 120 comunidades 

pobres dos Estados Unidos, contempladas pelo projeto Follow Through, de 1968 a 

1995, apontaram algumas evidências sobre os modelos pedagógicos “Instrução 

Direta” e “Educação Aberta”, entre outros. Esses dois modelos chamaram a atenção 

porque eram os mais radicalmente opostos entre os nove modelos implantados nas 

escolas. O modelo “Instrução Direta” apresentou os melhores resultados da 

pesquisa nos três itens aferidos, aprendizagem das habilidades básicas, 

aprendizagem das habilidades cognitivas, e desenvolvimento afetivo e 

socioemocional. O modelo “Educação Aberta” apresentou os piores resultados entre 

os nove testados. Um aspecto mereceu uma reflexão especial. Por que o modelo 

estruturado produziu os melhores resultados emocionais, se não era esse seu foco? 

A conclusão: A sensação de dominar o conteúdo das disciplinas aumentava a 

autoestima e a autoconfiança dos alunos (GAUTHIER, 2010). 

Um resultado recorrente em estudos realizados em escolas da América Latina 

é o melhor desempenho acadêmico dos alunos cubanos. Para aprofundar essa 

investigação, Carnoy (2009) fez um estudo comparativo com 30 escolas do Chile, 25 

do Brasil e 10 de Cuba. Os resultados confirmaram as percepções anteriores. Que 

fatores, então, diferenciam o desempenho das escolas cubanas? Entre outros 

elementos, como melhor formação inicial dos professores e maior clareza e 

detalhamento do currículo, está a forma como os conteúdos são apresentados em 

sala de aula. Enquanto nas escolas cubanas os professores são orientados e 

supervisionados, nas escolas chilenas e brasileiras há uma quase total autonomia 

em sala de aula. “Os professores com grande capacidade podem ter sucesso, ao 

contrário dos professores com baixa capacidade” (2009, p. 119). Ainda segundo 

Carnoy (2009), em Cuba a formação dos professores é voltada para a transmissão 

eficaz do currículo nacional e há uma estrutura de supervisão e assistência 

pedagógica para assegurar “que as práticas de ensino em sala de aula sejam 
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eficazes na transmissão do currículo” (2009, p. 120). A ausência dessa orientação 

provoca malefícios conhecidos: “deixados a aprender por sua própria conta, os 

professores, em sua maioria, incorrem em padrões que não são eficazes e nem 

sequer percebem isso, ou não se importam” (2009, p.137). 

Pesquisa de campo feita por Doug Lemov (2011) em escolas charters, 

localizadas em comunidades pobres dos Estados Unidos, confirma a maior eficácia 

do ensino estruturado, focado no professor. As escolas charters pesquisadas 

obtiveram notas muito superiores à média das escolas dos distritos em que estavam 

localizadas, e superiores, inclusive, à média dos alunos brancos desses distritos, 

que é maior que a média geral. Nessas escolas, a metodologia pedagógica é 

sistematicamente alinhada por técnicas de instrução que são compartilhadas entre 

os professores, em um processo virtuoso de capacitação, na busca das práticas que 

apresentam melhores resultados. Afirma Lemov: “A sala de aula é a unidade na 

qual, comprovadamente, se materializam os mais altos níveis de sucesso em 

escolas públicas e em redes ou sistemas de ensino” (2011, p. 22). O que acontece 

nesse ambiente, portanto, é determinante para a qualidade da educação, e “muitas 

das técnicas capazes de obter os melhores resultados em sala de aula continuam 

basicamente invisíveis para nossas teorias e nossos teóricos da educação” (2011, p. 

23). Obtêm melhores resultados o professor que primeiro traduz os objetivos do 

currículo em expectativas de aprendizagem, depois planeja as avaliações e, por fim, 

define como serão as atividades em sala de aula. Essas atividades devem ser 

baseadas em técnicas que podem ser continuamente aprimoradas, até que o 

“artesanato” se transforme na “arte” de ensinar. (LEMOV, 2011). 

O estudo da McKinsey (2010) sobre os sistemas que avançaram também 

apresenta conclusões sobre o tema. Quando o sistema em análise ainda se 

encontra em um estágio entre “fraco” e “satisfatório”, a melhor estratégia é 

centralizar as decisões sobre o modelo pedagógico das escolas, determinando como 

deve ser a prática docente. Quando o sistema já se encontra no patamar de “bom”, 

“ótimo” ou “excelente”, a melhor medida é ampliar a autonomia e a responsabilidade 

das escolas, deixando a cargo de suas equipes a formulação do projeto pedagógico 

e das práticas de ensino. 

João Batista de Oliveira (2010), ao sintetizar estudos sobre o ensino 

estruturado e as práticas pedagógicas eficazes em sala de aula, enumera: 
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1. Revisão diária do material aprendido: ao apresentar novo conteúdo, o 

professor deve revisar o conteúdo da última aula. 

2. Apresentação de novo material: explicar os objetivos, apresentar o 

conteúdo passo a passo, do mais simples para o mais complexo, focar no essencial 

e avaliar os alunos constantemente com perguntas. 

3. Prática guiada: depois das explicações, dar atividades para os alunos 

realizarem em sala de aula, sob o acompanhamento do professor. Ao perceber que 

há dificuldades com a maioria, o professor deve refazer as explicações. 

4. Prática independente: tarefas e exercícios para os alunos realizarem 

independentemente do auxílio do professor. Após essa etapa, o nível de acertos do 

aluno deve ser superior a 95%. 

5. Revisões semanais e mensais: a revisão ajuda o aluno a reter os 

conteúdos e a acessar rapidamente o que foi aprendido (OLIVEIRA, 2010). 

Trabalho da Fundação Lemann (2010) com municípios do Estado de São 

Paulo, em que 46% já utilizam sistemas estruturados de ensino, o que corresponde 

a 50% da matrícula municipal, aponta os seguintes resultados, baseados nas notas 

da Prova Brasil de 2007: municípios com sistema estruturado obtiveram média 188,8 

em Leitura e 209,3 em Matemática; municípios sem sistema estruturado, 180,1 em 

Leitura e 198,4 em Matemática; municípios com sistema apresentaram 36% dos 

seus alunos com o desempenho adequado em Matemática e 26% abaixo do básico; 

municípios sem sistema apresentaram 28% dos alunos com o nível adequado e 33% 

abaixo do básico. Pesquisa qualitativa, também da Fundação Lemann, para explicar 

os resultados da quantitativa chegou à seguinte conclusão: os sistemas estruturados 

melhoram o desempenho dos alunos porque aumentam a exposição deles ao 

conteúdo das disciplinas, pois os professores não “pulam” o conteúdo, além de 

terem maior domínio sobre ele; o tempo em sala de aula é mais bem utilizado; há 

um maior controle do diretor sobre o trabalho do professor; e existe um maior 

alinhamento entre o material didático do aluno, as orientações ao professor e a 

capacitação docente (BECSKEHÁZY; LOUZANO, 2010). 

Ao elencar vários estudos comparativos entre modelos pedagógicos 

realizados em diversos países, Gauthier é assertivo: 

À luz das numerosas investigações empíricas que examinamos, 
temos de reconhecer que as abordagens que chamamos 
“instrucionistas”, em que o professor ensina sistematicamente 
conteúdos, têm eficácia superior àquelas que enfatizam a 
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descoberta. Sustentamos essa tese com base na evidência da vários 
estudos (2010, p.33).  

Sobre a hegemonia do discurso construtivista no ambiente pedagógico ao 

longo das últimas décadas, mesmo na ausência de qualquer comprovação empírica 

sobre a efetividade do método, conclui:  

Como explicar tal popularidade de abordagens pedagógicas tão 
ineficientes? Sem dúvida, devemos buscar razões na tomada de 
controle dos nossos sistemas de ensino por uma espécie de ditadura 
pedagógica que conseguiu impor sua ideologia, tirando habilmente 
partido da baixa cultura de pesquisa em ciência da educação (2010, 
p. 44). 

Na pesquisa qualitativa, a esmagadora maioria dos entrevistados afirma ser 

mais eficaz o método estruturado. Há menções também à clareza e detalhamento do 

currículo e às expectativas de aprendizagem, como fatores positivos no 

desempenho dos alunos. Quanto à autonomia pedagógica da escola, mesmo 

defensores do método estruturado entendem que, depois de atingir certo nível de 

rendimento, a escola deve conquistar essa autonomia, desde que demonstre, 

através das avaliações, sua capacidade de oferecer educação de boa qualidade aos 

estudantes. Seguem as respostas.  

Questionado sobre qual a sua opinião sobre o ensino estruturado, o 

entrevistado 1 foi enfático: 

É o que acontece no mundo inteiro [...]. Se você for agora à 
Espanha... Hoje é segunda-feira, três e meia da tarde, em todas as 
escolas da oitava série do ensino fundamental da Espanha agora é 
aula de Matemática e o professor sabe exatamente qual é o 
conteúdo. É aquilo que ele recebeu. Ele pode brincar um pouquinho 
em torno do tema? Pode. Mas 90% da estrutura da aula tem que 
ensinar equação do 2º grau naquele dia. E ele vai ensinar equação 
do 2º grau naquele dia. Tem um material estruturado para isso, como 
ensinar, como fazer, e assim ele é treinado. Ah, mas e cadê a 
criatividade do professor? Besteirol! É uma das razões que nós 
estamos onde estamos. Qual é a pedagogia que existe no Brasil? 
Nenhuma. Você quer ver qual é a melhor medição, pega um 
município qualquer, Gravatá, Bezerros, Caruaru, e pega as escolas 
que fizeram a Prova Brasil. Quarta série do quinto ano e vê quantos 
pontos aquela escola fez e você vai verificar uma dispersão 
gigantesca. O que é que significa isso? Cada escola faz do seu jeito. 

Em seguida, define a forma, no seu entendimento, de aplicação do método, 

começando pela capacitação:  

Você faz uma avaliação da aprendizagem da escola por classe e 
fala: „esse professor tem deficiência nisso, aquele também, aquele 
também‟. Põe os três juntos e capacita. Essa história de levar para o 
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Centro de Convenções é besteira, é perder tempo. Capacitação só 
faz sentido partindo de uma avaliação e dentro da realidade da 
escola. Aí, então, o cara aprende. Aí ele passa a ensinar diferente. 
Em geral quem faz isso é o pessoal de fora ou da Secretaria, quando 
tem. 

Questionado como mediar ensino estruturado e autonomia pedagógica da 

escola, explica:  

A Secretaria define o programa de ensino e a escola desenvolve seu 
plano de curso, plano de aula, partindo de um material estruturado 
que também a escola recebe. A partir desse momento deixe a escola 
em paz, dê recursos para ela operar no dia a dia e não mexa na 
escola. Se ela estiver entregando resultados, parabéns! Deixe a 
escola andar sozinha. 

O entrevistado 2 faz a defesa da autonomia pedagógica da escola, uma ideia, 

a princípio, contrária à implantação de uma prática estruturada: 

Eu vou muito na linha do que eu chamaria de expectativa de 
aprendizagem [...]. Eu acho que você padronizar para um país muito 
desigual e diferente, diversificado naturalmente, eu acho que não 
funcionaria. Agora, isso não impede... [...] Um dos grandes aspectos 
para melhorar a educação do Brasil é estabelecer a expectativa de 
aprendizagem, ou seja, a criança, ao término do ciclo de 
alfabetização, tem que estar lendo e escrevendo [...]. No final do 
ensino fundamental, nas séries fundamentais, 10 anos, ela tem que, 
em Matemática, estar sabendo as quatros operações, sabendo isso, 
isso, isso... e em Português? Isso, isso, isso...[...]. Eu preferiria, antes 
de ser uma padronização pedagógica estabelecida, expectativa de 
aprendizagem por série e uma ao final de cada etapa da educação 
básica.  

Questionado se a pedagogia deveria ser uma escolha a critério da escola, 

respondeu: 

É. Desde que, ao final, ela chegue lá [...]. Como vai construir o 
modelo pedagógico... aí tem que ser um ponto importante dentro 
desse ponto de expectativa de aprendizagem. Você tem que ter dois 
parâmetros: avaliar para ver se, de fato, a escola, mesmo seguindo 
caminhos diferentes, chegará lá, e supervisionar. Porque sem esses 
dois elementos você perde o controle da variável e, ao final, você 
dizer assim: o leite está derramado [...]. Então, para isso, é muito 
importante que haja uma supervisão no processo”. Sobre o conceito 
mais amplo de autonomia escolar: “A LDB, no artigo 5º, no parágrafo 
IV, define a necessidade de se estabelecer padrões de qualidade. 
Estabelecido aqueles padrões de qualidade, a escola ganha 
autonomia. [...] Chegou naquele ponto? Maravilha! Aí você ganha 
como prêmio e recompensa um fortalecimento da sua autonomia 
escolar. 
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O entrevistado 3 retoma o ponto de vista do entrevistado 1 para defender 

menos autonomia pedagógica para a escola e um método mais estruturado de 

ensino: 

Eu acho que é preciso garantir sim que os professores tenham 
referências, é preciso que a Secretaria de Educação assuma a sua 
responsabilidade na formulação das políticas sim, e ela, via de regra, 
devolve para a escola fazer isso, e, para mim, isso é um equívoco. 
Ela (a Secretaria) diz: „Não, deixa que a escola faz, a autonomia da 
escola, isso nasce na escola, deixa que o professor crie‟. Isso é um 
equívoco. [...] Agora, lógico, ela não vai engessar. [...] Mas ela tem 
que ter sim as referências e muito mais discriminadas do que hoje 
em dia elas fazem. [...] Muito mais estruturadas, muito mais pré-
estabelecidas, com um ponto de partida e um ponto de chegada. 

 Na busca por maior clareza, o entrevistado foi questionado sobre o método 

para a apresentação do conteúdo. A resposta: 

Metodologia? Sim, a escola deve sim dar diversos indicativos do 
ponto de vista metodológico, de como aquilo deve ser abordado. [...] 
Os garotos aprendem de diversas maneiras [...]. Então o professor 
precisa aprender diversas maneiras de fazer a mesma coisa, ele 
precisa ser orientado sobre como fazer. 

Diante da clareza da pergunta: “É necessária a padronização de um modelo 

pedagógico com procedimentos pré-definidos para os professores em sala de aula?” 

O entrevistado 4 foi taxativo: 

Acho. [...] Só pode ser assim. Porque a tragédia que está aí não tem 
outro caminho não. [...] O discurso é que todos os professores estão 
muito bem preparados, todos os gestores estão muito bem 
preparados, mais ninguém sabe nem o que vai ensinar. Então, o 
mínimo de estruturação, de organização, é extremamente 
necessário. 

Na sequência, o entrevistado faz uma menção à capacitação: 

Agora, engessar, não. Até porque a construção desses quatro meses 
(de capacitação) é que vai mostrar exatamente o que ele vai fazer. E 
pode ter certeza que não vai diferenciar muito do que se você 
montasse um programa ideal. [...] Então é só você dar a chance, que 
aquilo saindo de dentro para fora tem outro valor. 

Em face da mesma pergunta feita ao entrevistado anterior, o entrevistado 5 

respondeu de maneira diametralmente oposta:  

Não, não acho necessário. Eu sou muito contra esses [...] planos de 
aulas padronizados. [...] Fui formada nessa escola, na escola 
positivista, eu entrei na faculdade na década de 70, e era o supra-
sumo, [...] os planos eram muito padronizados e muito fechados. E 
aí, diante de uma situação inesperada, como é que a gente vai 
atuar? Eu acho que temos que ter parâmetros curriculares, temos 
que ter diretrizes, não dá para você expropriar o aluno de 
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determinado conhecimento universal. Até para você ter os elementos 
de aferição, os mecanismos que hoje existem de aferição de 
aprendizagem, o Enem, o Ideb, etc. e tal, você tem que ter um 
mínimo, ou pelo menos um referencial que vá, de uma certa forma, 
compor os currículos de todas as escolas. [...] Eu acho o livro 
importante, ele desenvolve o hábito da leitura, ele desenvolve o 
hábito da pesquisa, mas você tem que ter muito cuidado para aquilo 
não ser o único instrumento que o professor vá usar e que o aluno vá 
usar em sala de aula. Eu acho que essa padronização de um modelo 
pedagógico, com esses elementos pré-definidos, ele engessa muito 
o professor. E uma das características mais salutares para um 
professor, eu acho que é a criatividade, que ela nasce muito dessa 
relação professor-aluno. [...] Aí muitos processos avaliativos hoje, 
dentro dessa mecânica gerencial, você não pode se afastar dali, 
porque senão o seu resultado vai ser um resultado inferior ao que 
está ali. [...] É feito esses cursinhos pré-vestibular, que preparam 
tendo como referência a prova do vestibular anterior. Aí tem todo 
aquele processo de memorização, memorização, acabou o 
vestibular, ninguém lembra mais.  

A continuação do argumento foi a defesa da autonomia pedagógica da 

escola:  

A autonomia deve ser uma autonomia pedagógica, e o limite é fazer 
parte de um sistema. Se ela faz parte de um sistema, ela não tem 
autonomia contra as leis do sistema, contra as normativas do 
sistema. [...] A autonomia dela é a definição do projeto pedagógico. 

O entrevistado 6, com o conhecimento de quem pesquisou o programa, 

descreve:  

Visitamos os centros, independentemente de qual região, isso era 
impressionante, que podia ser Santa Maria da Boa Vista, Palmares, 
Recife, as regiões são muito diversas, a gente entrava, os alunos 
sabiam o que eles iam aprender naquela semana. Os professores 
tinham expectativas, os alunos sabiam da expectativa de 
aprendizagem, os professores sabiam, eles tinham uma 
programação do que precisava ser ensinado. [...] Quando fica muito 
aberto há uma tendência do professor ensinar mais do que ele sabe 
e aquelas matérias, aqueles conteúdos, que tem mais dificuldade, se 
perdem. 

 Sobre a autonomia pedagógica da escola: 

Se a gente conversa com os professores comprometidos com o 
aprendizado dos seus alunos, você vai olhar que muitas vezes eles 
não têm momentos de interlocução, de orientação, de 
acompanhamento das aulas, não com o caráter de inserção ou de 
supervisão, com o caráter de apoio técnico. [...] Então, se autonomia 
é você ser deixado, relegado sozinho, [...] acho que essa autonomia 
poucos professores estão realmente querendo. Agora, eu também 
entendo um outro lado, que há resistência a materiais estruturados, a 
propostas curriculares, há, mas eu acho que é importante assim, 
cada vez mais tentar construir um consenso na rede, nas equipes, 
que isso não tira a capacidade do professor de ser criativo, das 
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sequências didáticas, da forma como você ensina, como você 
agrega... O bom professor sempre vai ter essa autonomia, porque 
cada sala é uma sala. [...] Então, o que eu sinto é que os materiais 
estruturados, as propostas curriculares, elas não engessam. Agora, 
muitas vezes elas trazem outra questão, é que elas explicitam mais 
os conteúdos, as habilidades que vão ser ensinadas, isso traz para o 
professor uma necessidade de mais apoio técnico para aquelas 
áreas e situações em que ele tem mais dificuldade. 

O entrevistado 7 aprova os materiais estruturados em função do nível de 

formação dos professores no Brasil, mas defende o ideal da autonomia da escola 

como algo a ser perseguido: 

A história da educação mostra que a escola boa tem que ter 
autonomia. [...] Uma variável fortemente associada às boas escolas é 
a autonomia. E como é que funciona? O poder público, que recebe o 
dinheiro do povo para administrar o sistema de educação, ele tem 
algumas obrigações de delimitar essa autonomia. A primeira coisa é 
organizar esse sistema. As séries escolares, o sistema de transição, 
etc. A segunda é colocar um programa de ensino e o termo de 
referência para escola é ensinar aquele programa de ensino. O que 
no Brasil não se faz. [...] A terceira coisa é o DNA. Colocar nessa 
escola professores que tenham condições, no dia em que entrarem 
na escola, de ensinar. [...] Agora, numa situação como a do Brasil, 
em que a maioria das escolas não tem pessoal adequado para fazer 
o que tem que fazer... O Brasil dá autonomia, mas na verdade não é 
autonomia, ele dá é abandono. A escola fica solta à própria sorte e o 
resultado do Saeb é o grande indicador disso. Você pega qualquer 
município grande, se você quiser pega lá do seu estado, Caruaru, 
Petrolina, Recife, as notas de quarto ano vão de 150 a 240 pontos, 
de modo que não existe secretaria, existem escolas, elas estão 
abandonadas, não tem padrão, não tem sistema. Então, nesses 
casos, em que o nível é muito baixo dos professores, a única solução 
conhecida no mundo é estruturar. Estruturar fortemente o ensino, 
escolher uma, duas ou três alternativas que uma escola pode 
escolher dentro do material didático, de formas de ensino, estruturar 
provas com muita frequência, talvez bimestral, e ter sistemas de 
apoio para o professor aprender a fazer isso. Eventualmente você 
pode associar um sistema desse com uma autonomia. Ou seja, a 
escola que atingir um nível X, 70% dos alunos com a nota tal, aí ela 
passa a ter autonomia para escolher outras coisas. [...] Agora, no 
longo prazo, só vai funcionar a educação se a escola for autônoma, 
tiver condição de se auto gerir. 

A opinião do entrevistado 8 é radicalmente favorável aos métodos 

estruturados: 

Acho ótimo e funciona muito, porque os professores na verdade são 
abandonados na escola, sem nenhuma ferramenta, sem nenhum 
preparo, seja da universidade, seja depois, só com teorias, 
ideologias. Eles são literalmente atirados na sala de aula sem 
nenhum tipo de apoio real. Quando eles se sentem apoiados com um 
método estruturado, com um acompanhamento estruturado, eles 
ficam... [...] Nós pegamos agora os 500 piores municípios do Brasil 
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em termos de débitos que o ministro pediu para a gente atender, e a 
gente pegou aquilo que enfim, não tinha o que fazer, você tinha que 
ver os depoimentos dos professores: „Nossa, é a primeira vez que eu 
entendo o quê que eu tenho que fazer numa sala de aula, eu nunca 
tive um apoio‟. [...] Eles falam assim: „A vantagem do ...(instituição do 
entrevistado) é ter não só o material, mas um método estruturado 
que nos ajuda a nos orientar no que fazer‟. Então as pessoas não se 
sentem conduzidas, elas se sentem apoiadas. [...]. Quem é que não 
quer isso? Quem não quer isso são os sindicatos, que têm uma 
ideologia toda torta e que em nome da liberdade e da criatividade 
jogam os professores e os alunos num mar, num caos, num negócio 
que não tem forma e que não leva a lugar nenhum, tanto é que nós 
estamos onde nós estamos. 

Questionado se haveria contradições entre o modelo pedagógico estruturado 

e a autonomia da escola, o entrevistado 8 respondeu: 

Nenhuma, porque autonomia pedagógica é você poder [...] identificar 
qual a melhor forma que você tem para chegar lá. [...]. Se você quer 
chegar com um método estruturado, ótimo, se você quer chegar sem 
um método estruturado ótimo também. Você precisa escolher, você 
precisa garantir que você vai chegar lá, esse é o ponto. 

O entrevistado 9 também faz uma defesa eloquente do método estruturado e 

aprofunda didaticamente seus argumentos : 

Todo mundo diz, você padroniza, você engessa algo porque 
padronizou e aí você cai no menor denominador comum. Isso é 
rigorosamente não verdadeiro, porque padronizar aulas não significa 
que você determinou, lá de algum gabinete, que você vai perguntar 
quem descobriu o Brasil. A pergunta não é quem descobriu o Brasil, 
a pergunta é: „Por que é que o Brasil foi descoberto depois da 
Espanha descobrir a América? ‟ Essa é uma pergunta aberta, a 
pergunta que o professor de sala de aula não sabe fazer, mas um 
cara que é especialista na área sabe. „Quando aconteceu a 
Inconfidência Mineira? ‟ Essa é a pergunta “caretona” que o 
professor vai fazer. A pergunta não é essa, e sim: „Por que 
aconteceu a Inconfidência Mineira?  Em que medida isso era um 
movimento nacional ou um movimento local  isolado?‟ E muitas 
outras perguntas. „Tiradentes era um intelectual? Como é que 
Tiradentes, que era um homem de ação, convivia com intelectuais ‟ 
Precisa-se de um bom historiador para formular essa pergunta. [...] O 
que você está fazendo? Você está estruturando o curso, você está 
arrumando as perguntas, mas a resposta não é estruturada, a 
resposta é aberta. Então você precisa  de um grau muito grande de 
estruturação para ter perguntas que sejam inteligentes, abertas e que 
levem o aluno a pensar. É exatamente o oposto do que aquele 
professor de sala de aula não conseguiria fazer. [...] A ideia de que 
alguém pensa na melhor maneira de ensinar e nas perguntas que 
suscitam a imaginação, aí você tem uma riqueza no ensino 
estruturado que o professor  de sala, sem isso, ele não tem. 

Depois, segue fazendo a defesa do ensino estruturado com o argumento das 

pesquisas empíricas: 
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Eu estava em Harvard, numa conferência, e um dos professores lá 
mencionou um estudo em que a National Scientist Foundation, se 
não me engano, criou um grant para inovações em educação e deu 
dinheiro para centenas de coisas, não eram duas ou três, eram 
muitas. E aí fizeram uma avaliação e essa avaliação mostrou que 
quanto menos liberdade o professor tinha de fazer as coisas, mas o 
programa funcionava. A eficácia do programa estava diretamente 
ligada ao grau de estruturação. 

Questionado sobre como os opositores do ensino estruturado confrontam 

essas ideias, o entrevistado 9 segue em frente: 

É um diálogo de surdos. Porque tudo que eu escrevo sobre 
estruturação não encontro resposta. O que eu encontro é o mesmo 
discurso que ignora o que eu digo e continua repetindo a mesma 
bobajada. [...] Esse pessoal não faz pesquisa empírica. Eles fazem 
pesquisa empírica assim: „Vamos ensinar o aluno a ler pelo método 
global‟, aí faz meia dúzia de perguntas para o aluno e isso é 
evidência. Um aluno, dois alunos não são evidência de nada. Há 
uma total ausência de domínio e adoção do método científico. A ideia 
de que você parte de uma teoria, [...] Você tem todo direito de fazer 
essa teoria, mas isso não é ciência, isso é o primeiro pedaço. A 
ciência está quando você junta isso com uma observação sistemática 
rigorosa, controlada, do que é que acontece na realidade e aí você 
começa a poder dizer se uma coisa está associada a outra ou se não 
está associada a nada. [...]  Evidência, essa é a segunda parte do 
processo cientifico. Primeiro é você parir a explicação de como é que 
o mundo funciona, segundo é você ver se o mundo realmente se 
comporta de acordo com essa explicação.  Esse movimento todo 
construtivista não acredita nessa segunda parte, ele diz que isso é 
„constantivismo‟, e que isso é bobagem, que educação não se reduz 
a números. 

 

5.2.6.3. Considerações sobre a hipótese seis 

A literatura das pesquisas empíricas e as informações recolhidas nessa 

qualitativa asseveram que o tempo adicional de permanência na escola, quando 

tomado como sinônimo de maior exposição ao conhecimento, é determinante para 

um maior aprendizado. E essa condição é maximizada quando o currículo é 

estruturado para a jornada integral. Além do contato com o capital cultural existente 

na escola, e que não há na maioria das famílias da clientela da rede pública, o 

horário prolongado das escolas do Procentro foi pensado para oferecer educação 

integral: acadêmica, profissionalizante e educação para a vida.  

Quanto à preocupação com os custos desse modelo de escola e a qualidade 

da alocação dos recursos, itens que surgiram na pesquisa qualitativa, está 
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plenamente contemplada pelo rigor com que esse assunto era tratado no programa 

(detalhes na seção de custos).   

O modelo pedagógico baseado nas instruções transmitidas pelo professor, 

apoiado em um programa de ensino claro, com expectativas de aprendizagem bem 

definidas, material estruturado (como os Guias de Aprendizagem para orientar 

professores e alunos), capacitação sistemática, supervisão das aulas e avaliações 

constantes, comprovadamente aumenta a eficácia da escola, sobretudo no estágio 

que se encontra a educação pública no Brasil. Segundo as pesquisas empíricas, a 

adoção da autonomia pedagógica, muitas vezes reivindicada, só é adequada em um 

estágio mais avançado de desenvolvimento educacional.  

 Tudo isso permite concluir que a pedagogia adotada nas escolas do 

Procentro era compatível com os objetivos de universalização do programa.   

 

5.2.7. Hipótese sete: É possível assegurar a continuidade administrativa 

do programa até sua universalização? 

A primeira observação a ser feita sobre o tema da continuidade (ou 

descontinuidade) administrativa é a convergência entre os autores quanto à 

escassez de pesquisas acadêmicas nessa área. Se são escassas as pesquisas 

empíricas, muito menos existe uma teoria sobre o assunto, que geralmente ocupa a 

agenda da discussão pública nos processos eleitorais. Nesses momentos em que a 

permanência de políticas públicas é debatida, a continuidade administrativa é objeto 

do discurso dos candidatos a postos eletivos, das entrevistas de cientistas políticos e 

da cobertura dos veículos de comunicação, mas nunca há um aprofundamento da 

pesquisa acadêmica (ESTEVAM, 2010; ZARPELLON, 2011; NOGUEIRA, 2006; 

SPINK; CLEMENTE; KEPPKE, 2001). 

Se a tentativa de promover uma nova política educacional tiver seu conceito 

ampliado para o de uma reforma administrativa, uma das teorias possíveis de ser 

arrolada para explicar o fenômeno da descontinuidade é a Teoria da Falha 

Sequencial. Segunda ela, as reformas são “descontinuadas, abandonadas e 

terminadas” porque são políticas de baixa performance. O objetivo de mudar 

instituições com comportamento enraizados, resistentes a inovações e apegadas a 

culturas sedimentadas não resistem ao longo prazo, pois nos regimes democráticos 

a lógica política atende ao apelo do curto prazo. Governos eleitos precisam 

apresentar resultados antes do próximo julgamento eleitoral. Para isso, seus 
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programas devem ser exequíveis dentro do horizonte de tempo do mandato. No 

complexo ambiente das instituições públicas, a resistência à mudança pode ter 

várias origens, e esse fenômeno é objeto de estudos de diferentes autores, mas o 

fator resultante é a desconexão entre a lógica dos governos e a lógica da reforma, o 

que leva habitualmente à sua frustração (REZENDE, 2004). 

No caso do Brasil, a descontinuidade administrativa tem, entre suas causas, 

um fator cultural entranhado na mentalidade das elites dirigentes do país: o 

patrimonialismo e o clientelismo político. O grande número de cargos de confiança 

existente nas estruturas administrativas dos três níveis de governo reflete o conceito 

antepassado de “homem de confiança”. O poder pessoal do governante dá a ele a 

prerrogativa de nomear os “seus” em substituição aos do “outro”, em uma mistura de 

valores entre público e privado. Essa cultura promove a lógica da ruptura com o 

passado, comprometendo a continuidade dos programas e das políticas públicas 

(NOGUEIRA, 2006).  

Seibel e Oliveira (2006) são claros ao afirmar que é prática corrente na gestão 

pública brasileira: 

Um poder político-administrativo de origem historicamente clânica, 
cartorial ou oligárquica, uma administração pública percebida como 
questão de foro pessoal do governante, uma concepção personalista 
de autoridade, uma prática de apropriação privada das instituições 
públicas, o recrutamento de funcionários e gestores a partir do 
ambiente do clã, da família ou das relações de compadrio, e, 
finalmente, o clientelismo como conteúdo primordial das relações 
entre o Estado e a sociedade (2006, p. 143).  

A descontinuidade administrativa, consequência desse poder personalista, é 

retratada por Collares, Moysés e Geraldi, em texto sobre descontinuidade de 

políticas educacionais, como um fenômeno da repetição constante do “novo”:  

Cada mudança de governo significa um recomeçar do „zero‟, 
negando-se a história que, no entanto, está lá – na escola, na sala de 
aula, nos saberes do professor. O essencial dessa descontinuidade é 
o eterno recomeçar, como se o passado pudesse ser anulado (1999, 
p. 216). 

Ao analisar o surgimento de uma nova tendência de modernização do serviço 

público no Brasil, Farah (1997) também identifica, no padrão atual da gestão pública 

do país, características herdadas dessa cultura personalista e descomprometida 

com a continuidade. Entre elas: “fragmentação institucional, atuação setorial, 

clientelismo, padrão verticalizado de tomada de decisões e de gestão, exclusão da 
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sociedade civil dos processos decisórios e ausência de controle social e de 

avaliação de políticas públicas” (1997, p. 23). 

Spink, Clemente e Keppke (2001), apesar de entenderem que a expressão 

“descontinuidade administrativa” tem um sentido menos grave no contexto 

internacional, reafirmam a percepção dos outros autores sobre o que acontece no 

Brasil:  

O pressuposto é que o novo é novo e o anterior é passado; para o 
novo se estabelecer é necessário ignorar o anterior; o passado já 
passou. Consequentemente, o novo se concebe virando a página 
para começar com uma página em branco; os demais esperam para 
ver as novas direções – aceitando a autoridade máxima do novo 
mandatário (2001, p. 13).  

O resultado inevitável desse processo são os problemas de qualidade na 

prestação dos serviços públicos no país, em quase todas as áreas, com críticas às 

gestões anteriores, falta de clareza sobre estratégias e papéis institucionais, perda 

da memória organizacional e cisão das atividades operacionais. Uma visão de 

“processos históricos como páginas viradas” (2001, p. 14). 

A pesquisa empírica da McKinsey (2010) também chega a conclusões sobre 

continuidade administrativa e reformas educacionais. De acordo com ela, são 

necessários líderes políticos ou estratégicos para desencadearem um processo de 

reformas capaz de romper com a inércia de sistemas estagnados na baixa 

qualidade. São esses líderes que definem o caminho e a jornada a ser cumprida 

pela reforma, logo ao assumirem seus cargos. Porém, mais importante que a 

implantação da reforma pela nova liderança é a continuidade da liderança. É 

essencial não haver rupturas no caminho. Se houver a mudança da liderança, 

devem ser continuadas as políticas. Essa foi a experiência da Armênia, da Lituânia e 

de Western Cape, na África do Sul. Sem estabilidade na direção da reforma, ela não 

terá condições de atingir seus objetivos. 

De volta ao caso do Brasil, Nogueira (2006) recorre à literatura da Antiguidade 

para expressar o sentimento de servidores públicos submetidos ao constante 

processo de descontinuidade administrativa. Usa, para isso, o mito de Sísifo, um 

homem condenado pelos deuses a passar o resto da vida empurrando uma enorme 

pedra de montanha acima para, ao chegar ao topo da montanha, vê-la, em função 

do seu peso, rolar de montanha abaixo, obrigando-o a recomeçar todo o esforço.  
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Spink (1987), no entanto, faz uma ponderação sobre aspectos intrínsecos à 

administração pública em regimes democráticos, em que a alternância de poder é 

um dos pressupostos do próprio sistema. Nesses ambientes, o debate continuidade 

versus descontinuidade administrativa também deve ser observado pela ótica da 

legitimidade do governo eleito e dos compromissos assumidos em campanha 

eleitoral. Assim, o novo pode ser bem-vindo e, sem romper totalmente com a história 

organizacional, poderá estabelecer uma inevitável tensão com poderosas 

tecnoburocracias instaladas (como acontece em vários países da Europa), que 

detêm expressivas parcelas de poder pelo conhecimento acumulado sobre os 

processos administrativos das instituições. Spink denomina esse conflito de 

“paradoxo democrático”. 

Bresser Pereira (2009) desenvolve ideia análoga à de Spink ao defender a 

submissão da racionalidade da eficiência do Estado à soberana decisão da 

sociedade. Para ele, as “escolhas racionais”, conceito oriundo da ciência econômica, 

devem estar submetidas à “restrição democrática”, resultante da manifestação 

majoritária da população, através dos seus legítimos meios de expressão. Afirma 

Bresser: 

Apesar das permanentes alegações de intelectuais burocráticos, 
pode-se desenvolver um forte argumento no sentido de que os 
técnicos não detêm o monopólio da razão, de que eles 
frequentemente cometem grandes erros de política, e que, portanto, 
a melhor maneira de garantir decisões racionais é submetê-las ao 
debate público (2009, p. 368). 

De acordo com Nogueira, o caminho mais provável e de menor custo para 

assegurar a continuidade administrativa é a continuidade política. O outro caminho 

possível é a “existência de coalizões minimamente desenvolvidas no subsistema 

político em que a ação ou a instituição está inserida” (2006, p. 112). Essas coalizões 

podem ser formadas por organizações de mais de uma esfera de poder e/ou por 

instituições diversas com atuação naquela comunidade. 

Spink, Clemente e Keppke (2001) recorreram ao conceito de capital social 

para aprofundar a ideia dessas coalizões. Sobre o poder local no Brasil, afirmam:  

Mais pessoas parecem estar dando voz às suas opiniões, e mais 
pessoas parecem estar tentando chegar a uma solução, pode não 
ser muita coisa, especialmente considerando as mais de cinco mil 
municipalidades brasileira, mas é um passo em alguma direção 
(2001, p.49). 
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A percepção de Spink e colaboradores têm clara inspiração em Robert 

Putnam, um dos principais formuladores da teoria do capital social, para quem o 

avanço institucional e a eficácia e estabilidade democrática têm sua fonte principal 

na “comunidade cívica”. Nela, os cidadãos são participativos, solidários e guiados 

pelo espírito público. É a formação dessas redes de participação comunitária que 

pode assegurar o controle social e a continuidade de políticas públicas 

reconhecidamente virtuosas. Afirma Putnam:  

Tal comunidade se mantém unida por relações horizontais de 
reciprocidade e cooperação, e não por relações verticais de 
autoridade e dependência. Os cidadãos interagem como iguais, e 
não como patronos e clientes ou como governantes e requerentes. 
[...] Os líderes devem ser e também considerar-se responsáveis por 
seus concidadãos. [...] Tal comunidade será tanto mais cívica quanto 
mais a política se aproximar do ideal de igualdade política entre 
cidadãos que seguem regras de reciprocidade e participam do 
governo (PUTNAM, 2006, p. 102).   

A pesquisa procurou arguir os entrevistados sobre a existência de 

instrumentos de blindagem institucional capazes de assegurar a continuidade 

administrativa do programa. As respostas têm coerência com a literatura sobre esse 

item.  

O entrevistado 1 é veemente na negação da hipótese: 

Não tem. Eu pensei que tinha e foi um ledo engano. Quando nós 
implantamos o projeto [...], aprovamos três projetos de lei. Todo o 
programa estava coberto, a estrutura do programa, sistema de 
avaliação e bonificação, o modelo de gestão e a remoção, tudo lá, 
bonitinho. Assumiu o novo Governo e eu imaginava, na minha boa fé 
e ingenuidade, que, pronto, independentemente de quem está aí, nós 
vamos dar continuidade ao programa, pois ele está coberto do ponto 
de vista político. Que nada! Assumiu o governador novo, tem maioria 
na Assembleia, muda a lei. E foi o que aconteceu. [...] De modo que 
a resposta é: não há blindagem nenhuma.  

Na opinião do entrevistado 2 também há ceticismo, mas ele cogita a 

possibilidade de um pacto suprapartidário em torno de fundamentos de políticas 

educacionais comprovadamente eficazes: 

A pessoa vestiu a camisa do projeto, aí, às vezes, quatro anos 
depois mudou tudo. Todo aquele esforço que foi feito está perdido. E 
isso repercute terrivelmente dentro da escola. Então isso tem que dar 
pelo menos continuidade. No meu entendimento, eu acho que teria 
que ter [...] um pacto acima da questão política. Isso é um projeto 
importante para o país, para o estado. Independentemente de quem 
vai ser governo, isso vai ser uma estratégia de governo. O Chile faz 
isso... [...] Então, eu acho que tem que ter um pacto nacional, um 
projeto de educação naquilo que é essencial. 
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O entrevistado 3 descrê das soluções normativas. Entende que a única 

alternativa é a seleção de uma boa equipe e a posterior assimilação de uma cultura 

de boas práticas: 

Põe as pessoas certas, nos lugares certos. [...] Se a gente não pode 
explodir as Regionais, tem que contar com as Regionais, coloca 
pessoas nas Regionais que sustentem a mudança, que efetivamente 
assegurem que a mudança vai ser garantida dentro da escola. [...] Se 
tem como blindar é colocando pessoas estratégicas que 
efetivamente sabem como fazer funcionar e que estão determinadas 
a fazer funcionar. Eu não posso imaginar de outra maneira. Não é 
por decreto. Por decreto não vai funcionar, porque ninguém respeita. 

O entrevistado 4 também não acredita nas soluções pelo arcabouço jurídico. 

Para ele, a única garantia de continuidade está na mobilização da sociedade civil, do 

Ministério Público e do Poder Judiciário. 

Achava, [...], que você fazer todos os instrumentos legais você 
blindaria. Mas hoje eu vejo que não, porque chega e „desblinda‟ na 
mesma hora, faz outro. [...] Então, a única coisa, [...] era ter uma 
mobilização de fato de uma comunidade responsável, que eu não sei 
o caminho. [...] É a comunidade, conselho gestor, Ministério Público, 
por incrível que pareça. A sociedade responsável. [...] É uma unidade 
mais ampla que envolve poderes, Justiça, promotores recém-
formados que estão agora com a lei na cara deles... 

O entrevistado 5 compartilha a mesma opinião sobre a dificuldade de manter 

políticas públicas quando há a mudança das forças político-partidárias no comando 

do Estado. Faz, ainda, uma observação quanto ao lado salutar das mudanças nas 

políticas governamentais quando isso significa um aprimoramento das mesmas. 

Sobre a continuidade administrativa, afirma: 

“Acho difícil, muito difícil. Porque a continuidade das políticas públicas ela é 

muito mediatizada pelos grupos políticos que assumem o governo 

conjunturalmente”. 

E adiciona seus argumentos a favor das mudanças virtuosas: 

Eu acho que a continuidade, inclusive, ela deve ser permeável a 
mudanças. [...] Mudanças determinadas pelo próprio processo, pela 
própria necessidade da escola, pela própria dinâmica social, pelo 
próprio avanço da ciência, da tecnologia, novas formas de aprender 
que vão sendo incorporadas. Aí eu acho que a experiência deve ser 
permeável a isso. Infelizmente, muitas vezes, não é isso que ocorre. 
Muda simplesmente por mudar, pelo capricho, porque era de um 
grupo político, assumiu outro. 
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A opinião do entrevistado 6 realça aspectos das respostas dos entrevistados 

2 e 3. Menciona o exemplo do pacto chileno e aposta na assimilação da política 

educacional pelos órgãos técnicos permanentes: 

Acho que é um grande desafio e aí não só em relação ao projeto, 
mas também em relação à política educacional. [...] Uma coisa que 
me interessou muito (na experiência do Chile) é a continuidade das 
políticas educacionais, vai desde 1991, a Lei Orgânica, até agora 
com todas as mudanças de presidente, de administração, você tem 
certos pactos, certos conceitos, você tem certos órgãos de 
coordenação, interministeriais, intersetoriais, que parece que tem um 
certo papel de continuar, independentemente de qual é o ministro, 
porque já são uma instituição em si e ajudam um pouco na 
coordenação, na promoção. [...] Existem técnicas e pessoas que 
continuam na rede, sejam nas escolas, nos órgãos regionais, [...], 
poder identificar quais são aqueles que podem também auxiliar na 
continuidade. [...] Em algumas secretarias você tem alguns técnicos 
que não saem, e quem são eles? Talvez não dê para contar com 
todos, mas pode fazer esse mapeamento estratégico.  

O entrevistado 7 não dá grande importância ao assunto. No seu 

entendimento, o ideal é buscar o mais rapidamente possível a autonomia da escola. 

Sobre a ideia de blindar um programa para assegurar sua continuidade até a 

universalização, afirma: 

Eu acho que essas blindagens não devem existir e, se existirem, não 
deve ser por muito tempo. [...] As experiências, elas devem ter a sua 
vocação... [...]. (o ideal) É dar autonomia o mais rápido possível para 
as pessoas, para a escola, para os sistemas, e deixar operar. Não é 
ficar com um sistema especial. [...] Acho que os conceitos é que 
devem ficar e não as formas. 

O entendimento do entrevistado 8 tem semelhanças com o do entrevistado 4: 

Apesar de difícil, a continuidade depende do controle social. Sua visão sobre a 

cultura política do Brasil, de descontinuar programas por causa da descontinuidade 

de governos, também é crítica: 

Você conhece bem a questão de transições políticas, você passa 
quatro anos fazendo a introdução da cultura de gestão, aí muda o 
governador, o prefeito ou o secretário e eles desmontam tudo e 
começa tudo de novo. A gente poderia fazer em quatro anos, a gente 
acaba levando oito, doze anos e ainda corre o risco de ficar mais 
tempo porque eles mudam tudo no meio do caminho. [...] Eu acho 
que parte da blindagem passa por você ter outros atores envolvidos 
que não sejam só a própria Secretaria, o próprio governo. Acho que 
outros atores ajudam, mas não garantem. Na verdade, eu não 
conheço um sistema de blindagem. Infelizmente a agenda política no 
Brasil é muito prevalente, ela é muito destrutiva, muito destrutiva.  A 
gente tem uma blindagem natural pelo fato de ter um nome como o 
(nome da instituição do entrevistado) por trás e isso assusta os 
políticos... 
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O entrevistado 9 também acredita que o caminho é um pacto entre atores 

sociais, mas não tem convicção sobre sua eficácia. Então, faz o relato de sua 

experiência: 

[...] foi uma das reformas educativas mais impressionantes do Brasil. 
Quando o governo estava chegando ao fim,  havia uma grande 
preocupação de, quem sabe, ganhasse a oposição e destruir tudo 
antes de se consolidar. Aí fizeram um pacto pela educação, juntou-se 
um bando de gente, a Federação das Indústrias entrou, várias 
instituições entraram e criou-se um pacto. Entrou muita gente. [...] Só 
que quem ganhou foi a situação. Nós não ficamos sabendo se o 
pacto teria sido eficaz. 

Em outra situação, sem pacto, o entrevistado 9 viu o fim do programa, mas 

com o alento de que alguma influência da experiência permanece: “Essa 

vulnerabilidade tem. Um dos primeiros municípios (que recebeu o mencionado 

programa) foi Vespasiano. Mudou o prefeito e desfez quase tudo. Nunca desfaz 

tudo”.   

 

5.2.7.1. Considerações sobre a hipótese sete 

Esta última hipótese diz respeito a uma variável determinante: sem 

continuidade do programa, o objetivo da universalização fica irremediavelmente 

comprometido.  

Apesar de não existirem pesquisas empíricas nem teoria sobre o tema da 

continuidade (ou descontinuidade) administrativa, há, na literatura das ciências 

sociais, uma ampla constatação que a cultura política brasileira é marcada pelos 

vícios do personalismo, paternalismo e clientelismo. Uma das formas de expressão 

desses vícios é o conceito ancestral de “homem de confiança”, que deve ocupar as 

“funções de confiança” do novo governo, em substituição aos ocupantes do governo 

anterior. Outra é a necessidade frequente de imprimir aos governos a “marca 

pessoal” do governante, resultante, exclusivamente, do seu desejo e de sua vontade 

individual. Essas práticas habituais levam a um inevitável contexto de 

descontinuidade das políticas públicas. 

Embora as consequências negativas da descontinuidade administrativa sejam 

conhecidas, existem argumentos a favor da sua legitimidade. O “paradoxo 

democrático” (SPINK, 1987) ou a “restrição democrática” (BRESSER PEREIRA, 

2009) sobrepõem os valores soberanos da escolha democrática à mera 

racionalidade administrativa.  
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Para assegurar a continuidade de políticas educacionais virtuosas em um 

regime democrático, existem, a princípio, quatro possibilidades: a) a própria 

continuidade política, efetuada através do processo eleitoral; b) um pacto político 

suprapartidário; c) a assimilação, pelas equipes escolares, da cultura de programas 

já implementados; d) a formação de uma forte rede de capital social capaz de barrar 

possíveis retrocessos, ao iniciar-se um novo governo. Com exceção da primeira 

possibilidade, a cargo do acaso, as outras são de difícil execução na atual realidade 

brasileira, sobretudo nas conjunturas políticas locais.  

As reflexões sobre essa última hipótese, assim, colocam a continuidade 

administrativa como um difícil objetivo a ser alcançado. 
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Considerações finais 

 

O ponto inicial deste trabalho foi mostrar os impactos virtuosos do 

investimento em educação: elevação da renda pessoal, quando o indivíduo amplia 

seu nível de instrução; crescimento da renda per capita de um país, quando ele 

aumenta sua escolaridade média; efeitos positivos em indicadores sociais, como os 

de saúde e segurança, pela mudança de hábitos e comportamentos; e a 

consolidação de uma cultura de tolerância e respeito às diferenças, pelo 

enraizamento da mentalidade democrática.  

Uma consequência do investimento em educação, particularmente importante 

para o Brasil, é sua capacidade de reduzir a desigualdade na distribuição da renda 

nacional. Pesquisas apresentadas neste texto indicam que algo próximo de 50% da 

desigualdade de renda (medida com base nos salários), no país, tem sua origem na 

desigualdade educacional. E o Brasil, apesar de progressos recentes, ainda se 

encontra entre as 11 nações com pior distribuição de renda do mundo. 

Essa relação entre aumento de oferta educacional e distribuição de renda, no 

entanto, precisa ser melhor compreendida. 

Quando há uma oferta adicional de educação, dois fatores interagem: a 

desigualdade na distribuição dessa educação adicional; e a redução do prêmio 

salarial por escolaridade, pela ampliação da oferta de mão de obra qualificada. 

Nas situações em que o estoque inicial de educação é baixo, quem se 

apropria da educação adicional são os que se encontram na parte mais elevada da 

pirâmide socioeconômica. Além disso, nesses casos, pela elevada demanda por 

mão de obra qualificada, não há redução do prêmio salarial por escolaridade. Isso 

acarreta um aumento da desigualdade de renda na sociedade. 

Nas circunstâncias em que o estoque inicial de educação é mais alto, 

acontece o oposto. Os mais pobres se apropriam da oferta adicional, pois os mais 

ricos já estão contemplados, e existe também uma redução do prêmio salarial por 

um ano a mais de escolaridade, pois a oferta de mão de obra qualificada já é 

suficiente para isso. Assim, ambos os fatores contribuem para a redução da 

desigualdade de renda. Essas condições, comprovadamente, correspondem à atual 

realidade brasileira. Expansão de oferta educacional é, portanto, um poderoso 

instrumento para combater desigualdade de renda, hoje, no país.   

O ponto seguinte apresenta um diagnóstico da educação pública no Brasil. 
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Embora existam avanços significativos, como a universalização do ensino 

fundamental, a criação de um sistema de financiamento da educação básica, o 

estabelecimento de uma cultura de avaliação, e o melhoramento da maioria dos 

indicadores quantitativos, o desafio da qualidade ainda está por ser solucionado. Os 

dados dos sistemas de avaliação do Inep, de 2009, mostram o rendimento das 

escolas públicas em patamares muito próximos aos números iniciais da série 

histórica, de 1995. Os dados do Pisa, por sua vez, mostram o país avançando no 

desempenho em Leitura, Matemática e Ciências, mas a maior participação nesse  

avanço é da rede privada. Considerando o conjunto das redes, o Brasil ocupa a 54ª 

posição no ranking dos 65 países avaliados, em 2009. Quando só a rede privada é 

contabilizada, a posição nacional sobe para a 18ª. Ao contrário, quando só as redes 

públicas estaduais e municipais são colocadas na amostra, o país cai para o 59º 

lugar. Essa desigualdade educacional é, comprovadamente, um vetor de 

perpetuação da estrutural desigualdade de renda na sociedade brasileira. 

Diante desse cenário, o texto relata a experiência do projeto piloto do CEEGP 

e do seu programa de replicação, o Procentro. Como o experimento tinha por 

objetivo oferecer um novo modelo de escola para ser paradigma de uma efetiva 

política educacional, e havia sinais claros do seu êxito acadêmico, o esforço deste 

trabalho foi buscar esclarecer se esse objetivo seria exequível. Para isso, sete 

hipóteses foram formuladas em um estudo de caso exploratório, cujas investigações 

apontaram as seguintes evidências. 

A primeira, os resultados acadêmicos das escolas do Procentro são, de fato, 

substancialmente superiores à média nacional e estadual das escolas públicas das 

redes municipais e estaduais. Esses números, portanto, justificam um 

aprofundamento do estudo do modelo. 

A segunda, o custo per capita dessas escolas, cuidadosamente aferido, é, 

aproximadamente, 5% inferior ao investimento público direto per capita no ensino 

básico no país. Além disso, a taxa de perda de recursos por repetência e evasão na 

rede pública é cerca de 10% superior a esse tipo de perda nas escolas do Procentro. 

Como no cálculo do custo dessas escolas não foram computados as despesas 

indiretas da rede, tais como a estrutura central da Secretaria de Educação e as 

estruturas intermediárias, é adequado inferir que provisionando 15% do custo 

unitário direto de cada escola para as despesas indiretas da rede, seria possível, 

sob a ótica dos custos, universalizar a experiência. 
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 Esse raciocínio pode ainda ser reforçado com dois argumentos. O primeiro é 

que o MEC, para adotar, minimamente, a racionalidade dos padrões internacionais 

de financiamento da educação, deveria redirecionar suas prioridades, aumentando 

os recursos do ensino básico em detrimento do ensino superior. O segundo diz 

respeito às projeções demográficas para os próximos anos, que indicam uma 

redução da população em idade escolar no Brasil. Esse conjunto de evidências 

permite afirmar que o custo das escolas do Procentro é compatível com a dimensão 

do financiamento público da educação básica no país. 

O terceiro questionamento foi sobre o modelo de gestão adotado no 

Procentro. Seria ele adequado para o propósito de universalizar a experiência? 

O primeiro aspecto a ser mencionado no modelo é que ele contemplava a 

participação da iniciativa privada, através do instituto das Organizações Sociais. No 

caso do Procentro, essa parceria foi positiva, pois foram as lideranças empresariais 

os principais incentivadores da iniciativa. Sem isso, a experiência sequer teria 

acontecido. Apesar de a legislação das OSs permitir a justa remuneração dos seus 

agentes (não o lucro), no Procentro, as empresas envolvidas com o programa não 

tinham qualquer tipo de ganho. Suas participações caracterizavam-se 

exclusivamente pelo altruísmo e pela responsabilidade social. O problema, nesse 

caso, é que essa não é uma variável previsível, para ser tomada como parte da 

estratégia de uma política pública. 

Outras três considerações sobre esse ponto merecem ser feitas: a) a 

participação da iniciativa privada, por si só, não é garantia de qualidade (há 

exemplos de escolas charter que ratificam essa afirmação); b) permitir a participação 

da iniciativa privada apenas em parte da rede pode causar desigualdades 

educacionais, e essa possibilidade deve ser rejeitada (caso inicial dos vouchers 

chilenos); c) em grande parte das situações, há reação da comunidade escolar à 

intervenção “de cima para baixo” das empresas. 

Essas observações permitem concluir que a maior contribuição da iniciativa 

privada é a transferência de sua tecnologia de gestão. De posse desses 

instrumentos, o próprio setor público pode assegurar a qualidade dos processos 

dentro da escola. No Procentro, essa tecnologia foi baseada no ciclo PDCA (plan, 

do, check, act), com resultados plenamente satisfatórios. 

O segundo aspecto que merece relevo no modelo de gestão é a 

implementação, nas escolas do Procentro, de elementos que, segundo a pesquisa 
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empírica, caracterizam as escolas eficazes em distintas realidades: a) escolha do 

diretor da escola feita por critérios absolutamente rigorosos, e aumento de sua 

autonomia administrativa; b) currículo claro e detalhado; c) capacitação sistemática 

dos professores para transmitirem esse currículo; d) supervisão das aulas; e) 

avaliação permanente; f) consequências, positivas ou negativas, como resultado das 

avaliações; g) estímulo à aproximação da comunidade, sobretudo das famílias dos 

alunos. 

O terceiro e último ponto especialmente relevante do modelo de gestão é a 

codificação dos procedimentos. Para reproduzir o experimento em rede é necessária 

a transmissão clara das orientações e providências que devem ser tomadas em 

cada nova escola contemplada pelo programa. No Procentro, havia várias 

ferramentas para isso, tais como, os Manuais Operacionais e os Guias de 

Aprendizagem. 

A quarta hipótese, sobre a existência de recursos humanos suficientes para a 

universalização do programa, mostrou-se um ponto de estrangulamento para esse 

objetivo. 

Os sistemas educacionais mais eficazes do mundo resolvem o problema dos 

recursos humanos fazendo o recrutamento dos futuros professores entre os 20% ou 

30% melhores alunos do ensino médio. Na etapa seguinte, investem fortemente na 

formação inicial, e o estágio probatório também é rigoroso. Até atingirem o nível de 

excelência, esses sistemas adotam a capacitação para a transmissão de um 

currículo claro e definido centralizadamente. Para isso, as remunerações iniciais da 

carreira docente são elevadas (não extraordinariamente) e existe a possibilidade de 

ascensão, além do amplo reconhecimento social. 

No Brasil, ocorre exatamente o oposto. Os professores vêm das famílias da 

base da pirâmide socioeconômica, de baixo capital cultural-educacional 

(aproximadamente a metade dos pais e mães cursaram, no máximo, até a quarta 

série), quando se sabe que em torno de 70% do rendimento acadêmico de uma 

pessoa depende do background familiar. Os salários iniciais oferecidos são baixos, 

próximos de 60% dos salários de outros profissionais de nível superior, o que 

impede a atração das pessoas com maior potencial. Os cursos de formação são 

completamente desfocados da realidade da escola, com muita filosofia e teoria e 

pouca didática e prática de sala de aula. E na etapa final, da capacitação, não há 

referência (currículo), planejamento, supervisão, nem avaliação.   
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Enfrentar esse problema exige algumas iniciativas: 

1. Criar uma carreira docente acoplada, com melhor remuneração, cujo 

complemento salarial deveria ser custeado pela União, em convênio com estados e 

municípios. Os atuais alunos do ensino médio enxergariam melhores perspectivas 

profissionais e isso melhoraria o processo de recrutamento dos futuros professores. 

Os atuais passariam por um processo de capacitação, estágio probatório e 

certificação, para entrar na nova carreira. De acordo com os números levantados 

pelo trabalho, elevar a média salarial dos professores para o mesmo patamar dos 

outros profissionais de nível superior resultaria em um dispêndio adicional inferior a 

3% das despesas da União, ou 0,7% do PIB de 2010. Percentuais absolutamente 

exequíveis, se essa iniciativa fosse tomada como prioritária para o país. 

2. Usar os instrumentos normativos do MEC para redirecionar os currículos 

das faculdades de Licenciatura e Pedagogia, e aumentar o rigor nessa fase da 

formação. Aperfeiçoar também o estágio probatório, com verificação da prática em 

sala de aula, para o professor poder entrar nos novos quadros. 

3. Adotar um currículo nacional claro e detalhado para todas as redes 

públicas. 

4. Implementar uma capacitação sistemática para a transmissão desse 

currículo, com supervisão e avaliação. 

Duas observações adicionais: a) essa foi a estratégia das escolas do 

Procentro; b) essas considerações também podem ser aplicadas à carreira de 

diretor, preservadas as particularidades da cada uma. 

A hipótese cinco questionou o sistema de incentivos do programa. 

Todas as evidências confirmam sua validade: a) está de acordo com a 

literatura teórica e com os dados encontrados pela pesquisa, inclusive uma 

aprovação de 100% dos professores remanescentes da experiência do projeto piloto 

do Ginásio Pernambucano, que responderam ao questionário sob a condição de 

anonimato; b) tem como principal ponto positivo a combinação de recompensas 

extrínsecas e intrínsecas, pois remunera adicionalmente por resultados e, ao mesmo 

tempo, cria um ambiente de gratificação emocional pelo reconhecimento profissional 

e pelo sucesso alcançado pelos alunos. 

A hipótese seis diz respeito à pedagogia adotada: jornada em tempo integral 

e ensino estruturado. 
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Expressivo número de pesquisas empíricas e as informações obtidas por esta 

qualitativa ratificam a utilização desses recursos. A jornada em tempo integral 

aumenta a exposição ao conhecimento, e esse processo é ainda mais virtuoso 

quando o currículo é planejado para o tempo integral, o que leva ao conceito de 

educação integral, implantado nas escolas do Procentro. O ensino estruturado busca 

adotar procedimentos encontrados nas escolas mais eficazes. Nele, o conhecimento 

é transmitido a partir das instruções ministradas pelo professor, baseado em um 

currículo claro, com expectativas de aprendizagem bem definidas, material didático 

adequado, supervisão das aulas e avaliações constantes. 

O modelo pedagógico estruturado, comprovadamente, aumenta a eficácia das 

escolas, sobretudo quando o sistema educacional apresenta desempenho 

insuficiente, e esse é o caso do Brasil. Nessas circunstâncias, é necessário 

estruturar o ensino e usar fortemente a ferramenta da capacitação dos professores 

para a transmissão do currículo (ou programa de ensino). Somente quando os 

sistemas avançam para o nível de excelência é recomendável a concessão da 

autonomia pedagógica das escolas. Portanto, hoje, para as redes públicas do país, o 

mais recomendável é maior autonomia administrativa para os diretores e menor 

autonomia pedagógica para os professores. 

A hipótese sete buscou examinar a possibilidade da continuidade 

administrativa – ou da blindagem institucional –, de um programa com êxitos 

comprovados, como o Procentro. 

A resposta encontrada por esta pesquisa para essa pergunta foi negativa. A 

cultura política brasileira tem entre suas principais marcas o personalismo e o 

clientelismo, e isso, habitualmente, leva à descontinuidade das ações 

governamentais. O outro aspecto a ser considerado na análise dessa realidade é a 

legitimidade da escolha democrática. A sociedade deve ser soberana para definir 

seus caminhos. A garantia da continuidade de políticas públicas virtuosas em um 

contexto democrático deve ser conquistada por instrumentos democráticos, como 

por exemplo, a formação de redes de capital social, em que a cidadania é exercida 

de maneira ativa, coletiva e solidária. 

Em síntese, há dois obstáculos presentes para a universalização de um 

projeto piloto de sucesso na área da educação: a atual condição de precariedade 

dos recursos humanos, que devem ser tratados como prioridade número um, pelo 
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país; e a dificuldade de assegurar a continuidade administrativa de programas com 

êxito reconhecido. 

Dessa forma, a experiência do Centro de Ensino Experimental Ginásio 

Pernambucano e do Procentro, apesar da sua existência relativamente curta, deixa 

ensinamentos que podem ser adicionados às outras pesquisas empíricas da área, e 

ajudar a orientar futuras políticas para melhorar a qualidade do ensino público no 

Brasil. 
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APÊNDICE A 

 

Entrevistado 1 

 

1. De acordo com sua experiência, há vantagens evidentes do ensino em 

tempo integral sobre o ensino em tempo parcial? 

Nós temos sempre que olhar ao nosso redor e fazer um certo benchmarking 

disso aí. No mundo desenvolvido, onde a educação funciona adequadamente, o 

tempo de permanência da criança na escola é de sete horas, no mínimo – Estados 

Unidos, Europa, Ásia. Então essa história de criança ficar quatro horas, quatro horas 

e meia é uma aberração brasileira por falta lá de origem, de espaço, não tem 

professor, e a gente perpetuou. Essa é a primeira observação. Ou seja, nós estamos 

na contramão, nós precisamos acelerar esse processo de colocar a criança na 

escola por um período maior. 

Segundo, que não é só isso. Intuitivamente você fala que se a criança fica 

mais tempo na escola, mais exposta ao processo de aprendizagem, ela vai aprender 

mais. Mas não é suficiente. O erro que cometemos no Brasil foi achar que escola em 

tempo integral é dar aula num turno e no outro é esportes, balé, não é isso não. Isso 

é bobagem. Já fizemos muitas dessas em São Paulo sem sucesso. Você tem que 

ter uma grade curricular que ocupe aquelas sete horas de presença da criança na 

escola de uma maneira integral. Pode ter aula de manhã, pode ter aula à tarde, pode 

ter aqui, pode ter ali. É um processo integrado de educação das crianças. Aí sim as 

coisas funcionam.  

Então, a resposta é sim, o mundo mostra que é assim, agora não é somente 

por a criança mais tempo na escola. Ai vira depósito de criança. Que nem lá em São 

Paulo. Alckmin criou, anos atrás, acho que 120 escolas em tempo integral e desfez 

depois, porque o resultado era nenhum.  

 

2. Há uma afirmação recorrente entre educadores: “É relativamente fácil 

realizar um projeto piloto de sucesso. Difícil é universalizar essa experiência 

para toda a rede”. Qual a sua opinião sobre essa afirmação? 

Absolutamente verdadeira. Fazer uma escola funcionar qualquer um faz. 

Você põe recursos – humanos e financeiros – uma boa gestão, bons professores e, 

Eureca!, a escola funciona. A equação para a escola funcionar é professor ensinar e 
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aluno aprender. E o foco da escola não é no ensino, é na aprendizagem. Tem que 

ser essa vertente. Agora, como é que você sai de uma escola, onde você seleciona 

professores bons, um gestor bom, todos bem remunerados, bem reconhecidos, 

motivados, e como é que eu transformo isso em cem, mil vezes mais? É 

absolutamente verdadeira a afirmativa. 

 

3. Que oportunidades e obstáculos existem para a reprodução de um 

projeto piloto com o objetivo de universalizá-lo por toda a rede escolar? 

Do ponto de vista de oportunidade, a grande oportunidade é, um, que 

depende só de vontade política.  Porque recursos financeiros há. Os recursos do 

Fundeb são extremamente mal geridos, profundamente mal geridos. De fato, a 

vontade política de fazer e a gestão adequada dos recursos são as oportunidades 

que nós temos. Porque poderia ser um obstáculo intransponível – não tem recursos. 

Mas tem. Quero fazer, quero. Ótimo, esse é o ponto de partida. 

Os obstáculos. Em primeiro lugar, o corporativismo das Secretarias de 

Educação. São estruturas habituadas a trabalhar pouco. Isso vale para o setor 

público de um modo geral. Quer dizer, nem todo setor público. Eu sempre digo que é 

uma pena que nem todo setor público funciona como a Receita Federal, que 

funciona muito bem, sabe cobrar muito bem, sabe fazer o trabalho dela muito bem. 

Banco Central, idem. Quer dizer, é interessante existem áreas de excelência do 

setor público. Mas a gente não consegue trazer essa cultura para dentro das 

secretarias de Educação e Saúde, por exemplo. Então, em vários setores, educação 

é um deles, há uma cultura de não cobrança, não resultado, não trabalho. Isso é um 

obstáculo já, porque muita coisa tem que mudar, para mudar tem fazer diferente, 

para fazer diferente tem que mexer com muita gente. Isso é um primeiro obstáculo. 

O professorado é muito mal formado. A essência, o coração do processo 

educacional, que é o professor – ninguém inventou ainda uma forma de fazer 

educação de qualidade sem um bom professor – ele é muito mal formado. É mal 

formado por duas razões fundamentais: a primeira é que a profissão perdeu 

atratividade para o jovem. Então, quem opta pelos cursos de Pedagogia e 

Licenciatura são os piores alunos concluintes do ensino médio. São os que estão no 

último quartil. Enquanto nos países onde a profissão é bem avaliada e bem 

remunerada são os alunos do primeiro quartil que vão ser professores. Exemplos 
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clássicos são Finlândia e Coreia. Então, é muito difícil se imaginar que um mau 

aluno será um bom professor.  

A segunda são as faculdades de formação de professores, que são muito 

ruins. Muito ruins, porque não têm corpo docente, não têm estrutura adequada, ou 

como as ditas, entre aspas, “melhores”, tipo USP e Unicamp, que ensinam errado. 

Ou seja, ensinam aquilo o que o professor não precisa em sala de aula. Eu tive a 

curiosidade de pegar a grade curricular da USP e Unicamp e comparar. Primeiro, a 

palavra gestão talvez apareça lá em cinco minutos durante o curso inteiro, e, 

segundo, nada que sinalize, “vamos trabalhar programa de ensino, programa de 

curso, programa de aula, o que é que eu faço em sala de aula, como planejo, como 

é que eu acompanho, avaliação de desempenho”. É filosofia pedagógica, Piaget, 

Vygotsky, John Dewey...e não sai disso. A escola manda o pessoal ler isso em casa, 

isso ninguém precisa aprender em sala de aula não. Ele tem é que saber o que é 

que ele faz em sala de aula. Onde estão os estágios probatórios que não existem 

mais ou se existe é para inglês ver? 

Então, um dos maiores obstáculos realmente de uma educação de qualidade 

é o professor, e o problema tem duas vertentes. A vertente da matéria-prima que 

chega para uma licenciatura e os cursos que são muito ruins ou inadequados. São 

os dois pontos. 

 

4. Quais instrumentos de gestão podem assegurar a qualidade da 

educação na progressiva implantação de um novo modelo em uma rede 

escolar? 

Abstraindo desse tema qualidade do professor, que isso sempre vai ser um 

elemento que vai influenciar a qualidade, ou seja, como é que você compensa? Com 

o esforço gigantesco de capacitação. Quer dizer, você precisa realmente saber que 

em paralelo à introdução de todo um sistema que você apenas iria pensar em 

processos, se a turma estivesse preparada, o processo é novo, o pessoal entra e vai 

em frente. Não, você tem que preparar esse pessoal e tem, ao mesmo tempo, um 

processo novo. Então a capacitação continuada para superar a deficiência do 

professorado é uma condição básica, e realmente de partida.  

Agora, as ferramentas gerenciais sim, pelo seguinte: uma escola é uma 

pequena empresa. Olha só a coitada da diretora. Ela tem que atender os 

professores, que não é fácil, professor é um bicho complicado. Tem que atender a 
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equipe gestora da escola, os alunos, os pais, o sindicato, o líder comunitário que vai 

lá encher o saco de vez em quando da diretora, a Gerência Regional da Secretaria 

de Educação, a famosa GERE ou DERE, sei lá como é que chama aqui. Cria uma 

demanda toda hora que não agrega valor nenhum para a escola. A quantidade de 

recursos desse tamanhinho e sem autonomia para tomar decisão. Então, é muito 

complexa a função de um diretor de escola. É como uma pequena empresa. Você 

tem que dar para ela ferramentas que sejam como é que eu defino os objetivos e as 

metas, como é que faço um plano de ação e execução, como é que distribuo pela 

minha equipe, como é que acompanho, como é que planejo tudo isso e como é que 

eu busco resultados. Eu tenho um dinheirinho, como é que eu planejo a utilização do 

recurso, como é que atraio parceria para escola, para me ajudar, para a escola 

funcionar? É tipicamente instalar uma empresa, tipicamente. As ferramentas são 

ciclo PDCA, que você conhece. Então, são as mesmas ferramentas que você usa 

numa empresa, você pode usar numa escola, com a terminologia somente 

adequada à realidade escolar. Ou seja, uma rede escolar equivale a uma grande 

empresa. Uma escola é uma pequena empresa, a rede é uma grande empresa, com 

filiais, com fábricas espalhadas em diversos locais. A correlação é exatamente igual. 

Como é que eu administro uma empresa distribuída no País inteiro, que tem uma 

filial em cada Estado, e que eu tenho que saber como é que eu vou cobrar o gerente 

da filial, aquela, aquela, ou aquela? Essas correlações sendo feitas, eu asseguro 

para você que sim, é absolutamente possível.  

Não esquecendo que você tem que, em paralelo, estar capacitando essa 

tropa, que não tem a formação adequada. Agora, onde é que a coisa pega 

realmente ao longo do tempo? Aí volta a minha observação original, que o pessoal 

não é muito chegado a ter esses grandes desafios e mais responsabilidade, a 

remuneração continua não sendo adequada, não tem o reconhecimento, não tem 

uma bonificação adequada, aí você começa a olhar os outros elementos que 

motivam o profissional.  

Eu faço sempre um paralelo entre o jornalista e o professor. Com exceção 

daqueles jornalistas que se chamam de Roberto (Robert Murdoch, Roberto Civita e 

Roberto Marinho), que ficaram ricos, todos os outros jornalistas são pessoas que 

querem ser bem remuneradas, quer dizer, ter uma vida classe média, normal, mas 

ele quer ser conhecido como jornalista que escreve um bom artigo, que é premiado 

com prêmio não sei qual, Prêmio Pulitzer, Prêmio Esso, prêmio não sei o quê. 
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Professor é igualzinho. O professor gostaria de ter um salário decente, que ele 

possa viver bem e ter o reconhecimento da sociedade, que ele é que forma os 

nossos meninos. Como minha mãe era reconhecida em Arcoverde e tinha um 

salário decente.  

Então, é muito parecida essa história, agora como é que isso é conduzido de 

novo? É política, é política pública, que você faz essas coisas acontecerem para que 

você possa caminhar ampliando, sem perder a qualidade. E ainda assim vai perder. 

No cenário de hoje, é impossível você manter a qualidade das 10, 15 ou 20 

primeiras escolas para 200. Você não consegue. Agora, você consegue minimizar 

essa perda, se você trabalha essas outras variáveis que eu falei. 

 

5. Como vê a utilização de tecnologia de gestão do setor privado em 

redes públicas? Essas parcerias são imprescindíveis para o sucesso dos 

programas de qualidade da educação? 

Se o setor privado pode dar a contribuição para a área educacional, desde 

que haja abertura, é na gestão. Empresa que não tem boa gestão quebra, empresa 

que tem sucesso é porque tem boa gestão e tem os produtos bons nisso e bom 

naquilo. Então, eu acho que a exemplo da Coreia e da Alemanha, a Alemanha para 

mim é um melhor exemplo até, tem uma enorme integração do setor privado e setor 

público, onde você tem escolas co-geridas pelo setor público e privado. O setor 

privado fala: eu preciso de técnicos com essa formação, e eu vou lá, eu instalo tudo, 

laboratórios da escola, eu construo a escola, e você, Estado, administra a escola 

para mim, eu acompanho junto com você. Em apenas um exemplo de vários outros, 

onde o setor privado, sim, pode e deve dar uma contribuição, porque um dos 

equívocos nossos aqui é o pessoal confundir público com estatal. A escola não tem 

que ser necessariamente estatal, ela tem ser pública e gratuita, isso sim. Se a 

combinação é tipo Bezerros, por exemplo, para mim é um exemplo excelente, que 

funciona muito bem, por que não multiplicar isso quando você tem um grupo de 

empresários, uma empresa ou pessoas preocupadas em fazer aquela escola 

funcionar, trazendo apoio à gestão para que ela seja cada dia melhor? Sim, sem 

dúvida nenhuma que essa parceria é fundamental. 

 

6. Na nossa conversa na hora do almoço você disse assim: “Eu só 

monto um projeto agora quando tiver uma empresa privada que queira ser 
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parceira”, que é o caso de Minas Gerais que você tava citando e o caso do Rio 

de Janeiro. Aí eu pergunto: você hoje tem a compreensão de que essa parceria 

é imprescindível? Sem uma parceria como essa você não tem, pelos recursos 

que você tocou ter gerenciais, é muito difícil caminhar um projeto?  

É, é. Veja, por que eu faço essa afirmação? Não é que aquele grupo 

empresarial que apoia o projeto vá por dinheiro no projeto. Nem precisa. Dinheiro 

tem. Às vezes, a gente gera apoio para dar uma demonstração de boa vontade. 

Como no Rio. O grupo de empresários chega ao Rio, todo custo de apoio, à 

implantação, aos consultores dos ICF vão para lá fazer isso, a gente banca no 

primeiro ano como demonstração de boa vontade. Mas a Secretaria podia pagar 

isso. Isso é bobagem. Mas qual é o papel principal? É acompanhar, apoiar, mostrar 

os desvios ao secretário da Educação e recomendar a correção dos desvios. Quer 

dizer, é alguém que está de fora do processo. A gente sabe, eu repito: as máquinas 

das Secretarias de Educação são intrinsecamente ineficientes, e aí esse pessoal vai 

ajudar, porque está lá o governador e o secretário que querem que o programa 

funcione, ou um prefeito e secretário, e a máquina não anda porque é reativa. Esse 

pessoal de fora dá o apoio e recomenda e está no dia a dia, presente. Porque eu 

não posso estar no dia a dia no Rio. Eu estava em Pernambuco, por isso que andou, 

mas no Rio de Janeiro não, nem vou estar em Minas. Uma das razões que o 

programa não andou bem no Piauí é culpa do empresário local. Nós não 

conseguimos um empresariado local para desempenhar esse papel. Então eu tenho 

os dois lados, onde andou e onde não andou. 

 

7. Você identifica aí com muita clareza que a falta de recursos humanos 

é um fator limitante para um projeto desse dar certo.Você seria capaz de 

estimar com a sua experiência em Pernambuco, e fora de Pernambuco, que 

percentual dos recursos humanos da rede pública estariam habilitados, à 

principio, para participar de um programa como esse? Eu sei que é muito 

intuitiva a resposta. Mas você pode dizer assim, por exemplo, 20 eu faço, mas 

200 é impossível de fazer. 

Veja bem, depende do seu nível de ambição. Porque o que é que eu faço 

com um projeto desses? Eu ponho a barra, falando agora em salto em altura. Eu 

ponho a barra bem alta e é o que eu fiz aqui. Eu falei: “Esse é o padrão de escola 

que eu quero”. Todo mundo: “Ah! Impossível!” Então, como ela era a primeira, 
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conseguimos selecionar para você assegurar que sim e tal. Olha aí o resultado! Das 

várias deficiências que a gente sabe e conhece de recursos humanos na rede, o que 

você vai ter que fazer quando você fala: “Olha, eu vou inserir um posicionamento 

estratégico. Eu vou pegar uma escola desse patamar e colocar em cada 

microrregião do Estado – Santa Cruz, Petrolina...”.  

Essa escola tem que ter o mesmo padrão do Ginásio Pernambucano, e assim 

fizemos nas três primeiras. Tem ser o mesmo padrão. Por quê? Porque elas vão ser 

as irradiadoras da metodologia das outras que vão ser implantadas. Essas outras 

vão ter o mesmo padrão delas? Dificilmente. Eu não posso imaginar que em Santa 

Maria da Boa Vista eu vou conseguir ter professorado no padrão que eu tenho em 

Petrolina. Ou se eu for em Cabrobó, eu não vou conseguir professorado no mesmo 

padrão. Mas vai ser muito melhor do que é hoje. Nenhuma dúvida. Então, se você 

falar, você vai ter dois padrões? É provável que sim, talvez até três. Mas esses aqui 

bem acima do piso zero que eu tenho hoje.  

Então depende do seu nível de ambição. É você conviver com a realidade. 

Você não vai conseguir um modelo ideal. Não vai por quê? Porque você não tem 

recursos humanos. Porque se tivesse recursos humanos e o tema fosse só, só, os 

outros problemas, a gente resolvia, porque tem gente lá para fazer, motivo lá é que 

não falta. Mas, mesmo motivando, mesmo pagando, você não tem gente com 

conhecimento para fazer. 

 

8. Dentro de um conceito de razoável, que percentual a gente 

aproveitaria desse professorado? 

Vinte por cento... se chegar a isso. 

 

9. Além dessa padronização da gestão dos procedimentos, você 

considera que é fundamental também uma padronização do comportamento 

pedagógico, práticas pedagógicas pré-estabelecidas para os professores 

trabalharem em sala de aula? 

É o que acontece no mundo inteiro. Chama-se processo estruturado de 

ensino. Se você for agora na Espanha... Hoje é segunda-feira, três e meia da tarde, 

em todas as escolas da oitava série do ensino fundamental da Espanha agora é aula 

de Matemática e o professor sabe exatamente qual é o conteúdo. É aquilo que ele 

recebeu. Ele pode brincar um pouquinho em torno do tema? Pode. Mas 90% da 
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estrutura da aula têm que ensinar equação do segundo grau naquele dia. E ele vai 

ensinar equação do segundo grau naquele dia. Tem um material estruturado para 

isso, como ensinar, como fazer, e assim ele é treinado. Ah, mas e cadê a 

criatividade do professor? Besteirol! É uma das razões que nós estamos onde 

estamos. Qual é a pedagogia que existe no Brasil? Nenhuma. Você quer ver qual é 

a melhor medição, pega um município qualquer, Gravatá, Bezerros, Caruaru, e pega 

as escolas que fizeram a Prova Brasil. Quarta série do quinto ano e vê quantos 

pontos aquela escola fez e você vai verificar uma dispersão gigantesca. O que é que 

significa isso? Cada escola faz do seu jeito. 

 

10. Eu queria fazer uma pergunta sobre autonomia da escola. Se você 

acha que é positivo ou não, e se você achar que é positivo, qual o limite dessa 

autonomia? 

Olha, é preciso ter muito cuidado com essa palavra autonomia, é como 

democracia, é uma palavra meio perigosa. Excesso de democracia vira anarquia e 

excesso de autonomia vira anarquia também. A escola é o ambiente onde se faz 

Pedagogia. Ponto. Não se faz Pedagogia em Secretaria de Educação. Isso é uma 

outra inversão de valores. Hoje o pessoal diz: nós da Secretaria pensamos e a 

escola executa, quer dizer, é tutela. Está invertido o processo.  

Eu tracei um organograma para uma Secretaria de Educação, para Júlio 

Lóssio, em Petrolina, porque ele queria reformar a Secretaria. Não havia nenhum 

espaço para pedagogo. Infraestrutura, que é um engenheiro que tem que cuidar; 

Planejamento, que em geral não tem nas Secretarias, que é um economista; 

Administrativo-Financeiro, que é o administrador; Gestão da Rede, que alguém 

conhece a gestão e o sistema. E onde fica o pedagogo? Responda! Tem que ter 

aqui mais umas duas, três pessoas, que vão desenvolver o programa de ensino que 

se faz uma vez a cada cinco anos.  

Programa de ensino não se faz todo semestre, nem todo ano. E o que se vê 

hoje tipicamente numa Secretaria de Educação? Tudo isso aqui é pedagogo, da 

universidade, e aí você não tem nada como nada. Então, quando você fala em 

autonomia escolar é a mesma coisa quando você trata de uma empresa. 

Você vai cuidar da nossa filial no Rio de Janeiro. Tem uma fábrica, tem uma 

área comercial, tem um núcleo de clientes que você vai cuidar. Aqui estão as suas 

metas, aqui estão os recursos financeiros, aqui estão os recursos humanos. Agora 
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avalie se você precisar trocar alguém, fique à vontade, a equipe é sua. Estou aqui, 

se você precisar de ajuda, levante dedo, e eu vou lhe cobrar pelas metas. 

11. Sobre a capacitação dos professores, não ficou claro para mim se 

você acha que o treinamento, a capacitação e a transferência dessa forma 

estruturada de apresentar o conteúdo deve ser uma missão da Secretaria ou 

da escola? 

Depende como você se organiza. Em geral isso é feito pelas Secretarias e as 

escolas estão lá no seu dia a dia. A Secretaria tem uma equipe de formadores ou 

contratos externos, tanto faz, e vai capacitar aqueles professores. Agora a 

capacitação de professor só faz sentido em função da realidade da escola. Como? 

Você faz uma avaliação da aprendizagem da escola por classe e fala: „esse 

professor tem deficiência nisso, aquele também, aquele também‟. Põe os três juntos 

e capacita. Essa história de levar para o Centro de Convenções é besteira, é perder 

tempo. Capacitação só faz sentido partindo de uma avaliação e dentro da realidade 

da escola. Aí, então, o cara aprende. Aí ele passa a ensinar diferente. Em geral 

quem faz isso é o pessoal de fora ou da secretaria, quando tem, ou quando você 

contrata o pessoal de fora.  

Então, sobre a autonomia escolar, sim, a escola tem que ter autonomia, 

desde que: 1) ela tem objetivos claramente definidos, 2) A secretaria define o 

programa de ensino e a escola desenvolve seu plano de curso, plano de aula, 

partindo de um material estruturado que também a escola recebe. A partir desse 

momento deixe a escola em paz, dê recursos para ela operar no dia a dia e não 

mexa na escola. Se ela estiver entregando resultados, parabéns! Deixe a escola 

andar sozinha. Mas a Secretaria não opera assim, a Secretaria é a tutela.  

A quantidade de informações que a escola tem que dar para a Secretaria é 

um negócio absurdo, para nada. Porque ninguém faz nada com aquilo. Mas alguém 

diz: “Eu sou o chefe, eu mando, eu estou aqui”. Então eles ficam desesperados. 

Ficam de noite lá, mexendo em planilhas. E depois, o que a Secretaria faz com 

essas planilhas? Aí me respondem: “Sei não, doutor, porque nunca mandaram 

informação sobre o que eles fazem com essa planilha”. Então, sim, a escola tem que 

ter autonomia. Não há dúvida. 

 

12. Essa ideia de responsabilização, que é um conceito novo, que está 

sendo meio discutido. Qual é a sua percepção desse conceito? 
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Essa palavra não é boa, não tem em português o termo accountabillity, mas é 

muito mais no sentido de responsabilização, talvez seja uma forma em português de 

falar a accountabillity, que é quem presta conta sobre a escola. Se não há 

responsabilização, não se pode cobrar de ninguém. Para mim, a responsabilidade 

de tudo que move a escola tem que estar na mão do diretor. O diretor tem que 

responder por tudo em relação à escola e cabe a ele fazer o monitoramento disso aí, 

botar o pessoal para trabalhar, cobrar e entregar o resultado. E essa tutela que as 

Secretarias fazem em relação à escola dificulta isso. 

Porque a diretora vai falar: “Não me cobre, eu não tem recursos. Como é que 

você pode me cobrar o resultado, se você não me deu os recursos para trabalhar?” 

Aí a Secretaria fica num canto, a escola fica no outro e ninguém responsabiliza 

ninguém. Quer dizer, a autonomia está ligada a uma clara definição de 

responsabilidade. 

 

13. Outra coisa que existe na literatura, na teoria, é uma experiência 

vivida nos Estados Unidos, numa fábrica, na década XX, um cara chamado 

Elton Mayo, e ele mostrava que uma coisa fundamental para os pilotos 

funcionarem, e quando você começa ampliar a escala deixarem de funcionar, é 

o fator motivacional. No piloto todo mundo se sente observado, acompanhado, 

e quando você amplia a escala, esse elemento motivacional, ele sofre um 

problema. Você acha que existem instrumentos capazes de enfrentar essa 

questão, esse declínio no fator motivacional? 

Se existe uma coisa que motiva o professor é quando ele vê que o aluno está 

aprendendo. Muda completamente a atitude do professor. Mas para ele perceber 

que o aluno está aprendendo, primeiro ele tem que ensinar direito, se capacitar e se 

dá o tempo para se capacitar. E aí ele começa a acender aquela chama. Ele fala: 

“Nossa! Que legal! Estou formando essa turma aí e o pessoal está se saindo bem 

em tal prova, em tal exame, em tal avaliação, etc.”  

Agora, o que não percebe isso, é aquela história como eu falei. De um lado o 

reconhecimento do profissional, da profissão em termos de remuneração. Não tem 

jeito, não adianta. Eu falo remuneração nas duas vertentes: a fixa e a variável. 

Professor tem que ganhar melhor, porque gosto muito de Gustavo, ele tem artigos 

brilhantes, mas eu acho que ele foi para uma vertente de comparação que não é 

aquela. Não porque se eu olho das horas trabalhadas e comparo com que eu sou da 
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rede privada .... A rede privada está mal paga também. Compara o salário de um 

professor, de um cara que terminando licenciatura, que vai ensinar em uma escola, 

com o de um engenheiro recém-formado. O engenheiro ganha cinco, quatro vezes 

mais que um professor. Está errado! 

   

14. A gente vez por outra vê, na literatura sobre Educação, pessoas que 

são contra sistema de incentivo e pessoas que são a favor. E quando são a 

favor alguns dizem: “Não, mas tem que ser coletivo, para toda a rede”. Há 

outros que acham que devem ser individual. Uma terceira opção seria o 

modelo misto. Você tem opinião formada sobre isso? 

Sou apologista de reconhecimento e punição. Fala-se muito em bonificação, 

mas tem que olhar o outro lado. E se o cara não entrega, o que é que acontece com 

ele? Você tem que remover. Por isso que um dos critérios que a gente põe aí para 

implantação desse programa nas Secretarias é o critério de seleção, bonificação e 

remoção de professores e diretores. Porque um dos grandes problemas, e isso é 

mundial, não é só brasileiro, é o problema da estabilidade do professor. Você não 

pode se livrar dele. O Joel Klein lá de Nova York (ele saiu da Secretaria, você deve 

estar sabendo), ele que fez a grande reforma, escreveu o livro sobre a Reforma do 

Ensino em Nova York. Eu estava vendo uma entrevista dele outro dia, na CNN, e ele 

dizendo: “Olha, fizemos muita coisa, mexemos muito, fizemos uma transformação 

importante, mas, depois de sete anos, carrego uma frustração tremenda. Durante 

esses sete anos eu não consegui excluir um único professor incompetente da rede.” 

Mesmo fechando a escola. Ele diz que isso é a armadilha que o sistema educacional 

comete. É um problema do sistema público brasileiro, onde você não consegue punir 

o incompetente. Se o cara é desonesto, leva cinco anos para você abrir um 

processo e conseguir se livrar dele e depois ele ainda acaba voltando.  

Então, voltando à pergunta, um sistema de bonificação, e aí trazendo a 

experiência da iniciativa privada, ele deve ter sempre dois componentes. Um 

componente que avalia o profissional no escopo da sua responsabilidade específica. 

Ou seja, a do professor qual é? Ensinar o aluno, assiduidade, disponibilidade para 

atender o aluno fora de sala de aula e uma série de parâmetros que a gente tem. 

Mas ele não trabalha sozinho, trabalha em equipe e a escola tem uma meta global e 

ele tem que contribuir com essa meta também. Então parte do ponto dele tem que 

ser a agenda coletiva da escola. Eu chego, faço mais ou menos 30, 70. 30% da 
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agenda coletiva, 70% da agenda individual. Então eu defendo esse sistema e acho 

que deve ser híbrido. Não dá para ser só coletivo, pois há os esforços individuais, e 

também não dá para ser só individual, porque gera uma série de mal entendimentos 

dentro da escola. Então você tem que fazer uma combinação das duas. 

 

15. Você conhece alguma experiência de capacitação de professores em 

alguma rede pública que o professor seja recertificado dentro das leis. Quer 

dizer, você agora está capacitado e agora você participa de um grupo especial 

que pode ser recrutado para novos programas. Conhece isso em algum lugar 

do Brasil? 

Bom, eu conheço uma coisa não exatamente assim, que o Paulo Renato 

tentou fazer em São Paulo, que é a Academia do Professor, onde você faz um 

concurso geral no Estado, aí você tem uma aprovação em caráter precário e você 

passa três meses nessa escola, faculdade, da Secretaria de Educação, durante três 

meses você faz o curso e tem uma prova final. Quem for aprovado naquela prova 

final tem o contrato em base definitiva reconhecido. A partir desse momento, você é 

uma classe de professor diferente daqueles que estão na rede. Porque para os que 

estão na rede é opcional ir para essa escola fazer esse curso e isso redunda em 

uma categorização salarial maior. Deu uma confusão geral. O sindicato está criando 

uma cisão... Então, no Brasil a tentativa que eu conheço é essa. 

 

16. A questão da descontinuidade administrativa que sempre atinge 

esses programas. Você vê algum instrumento capaz de fazer uma blindagem 

institucional nesse tipo de programa de reprodução de projetos pilotos? 

Não tem. Eu pensei que tinha e foi um ledo engano. Quando nós implantamos 

o projeto em Pernambuco, aprovamos três de leis, todo o programa estava coberto, 

a estrutura do programa, sistema de avaliação e bonificação, o modelo de gestão e 

a remoção, tudo lá, bonitinho. Assumiu o novo governo e eu imaginava, na minha 

boa fé e ingenuidade, que, pronto, independente de quem está aí, nós vamos dar 

continuidade ao programa, pois ele está coberto do ponto de vista político. Que 

nada! Assumiu o governador novo, tem maioria na Assembleia, muda a lei. E foi que 

aconteceu.  

No sistema de bônus, eles fizeram aquela armadilha que acabou Tereza 

tendo que sair do Ginásio, que só professores da rede podem ser diretores de 
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escola, da rede estadual. O que é um absurdo. Porque Tereza era da rede federal 

não podia ser diretora de escola. Então, foram interesses tipicamente políticos do 

secretário de modo que a resposta é não há blindagem nenhuma.  

Na minha opinião, a única blindagem é a qualidade. É você conseguir, 

durante o mandato, ter o número suficiente de escolas em atividade com resultados, 

que é o que aconteceu aqui. Embora fossem treze, e sete para entrar, mas ninguém 

podia olhar para o resultado daquelas escolas em ano de vestibular sem dizer: 

“Nossa, esse negócio não dá para parar!” O próprio governador fala isso. Mas aí 

veio com uma reação de que 20 escolas só, isso é elitista. Sabe aquela história, não 

é? Não seja por isso, está aqui um plano para toda a rede. Aí ele pegou e 

transformou em lei.  

Tem uma lei estadual, que esse é o modelo para a rede estadual inteira, esse 

é o lado positivo, que é uma lei de julho de 2008, que cria o programa de escola de 

tempo integral como política de Estado. Porque o que nós fizemos na época de 

Jarbas era o Centro de Ensino Experimental, que era um programa. O mérito para 

colocar realmente como é, do Eduardo, foi o de transforma ele no programa. Quer 

dizer, é o programa do Estado de Pernambuco. Está mal implementado? Está. Mas 

esse é o modelo do Estado.  

 

(Raul – Esses três projetos de lei anteriores eram para definir o modelo, 

não eram?) 

Isso. Criação do Procentro, no âmbito da Secretaria, definir o modelo, e o 

outro era como administrar o modelo. Que era o modelo de sistema de bonificação, 

seleção de diretor e professor e remoção.  

 

(Raul – Fale sobre a sua experiência em Pernambuco e já fora de 

Pernambuco com vários anos acumulados.) 

Eu acho que você tocou em pontos cruciais. A dificuldade de sair de um piloto 

para aquele, plano de recursos humanos, o aspecto realmente multinacional. 

  

(Raul - Uma coisa muito importante para mim vai ser levantar os custos 

dessas escolas e confrontar com o orçamento da educação pública.) 

Que ninguém sabe quanto é, não é?  
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(Raul - Eu vou ter que fazer uma média do que se gasta, do somatório 

dos gastos dos Estados com o ensino médio e dividir pelo número de 

matriculas.) 

É, que essa é a única conta que tem, não é? Lá no livro que você tem, tem 

uma planilhazinha... eu tentei mostrar aqui... já para desmistificar um pouco esses 

custos. Investimento e custeio. Eu peguei uma escola típica, com mil alunos, aqui 

você já vê a diferença. Qualquer escola pública, com mil alunos, com dois turnos, 

não tem menos que 70, 80 professores. Isso aqui você roda com 33, agora tem que 

trabalhar. Um diretor e dois coordenadores pedagógicos, que agora mudou, tá um e 

um só. Seis funcionários na Secretaria. Eu tive visitando o Liceu, lá em Teresina, 

com mil e cem alunos e na Secretaria tinham 28 funcionários. Aí não dá. Não tem 

dinheiro que dê.  

Isso aí os investimentos, esse valor cai pela metade, eu posso te passar os 

valores atualizados. Mas um computador que custava cinco mil reais, mas hoje com 

mil reais você tem um computador. Os laboratórios que eu importei da Alemanha os 

primeiros, hoje é tudo fabricado no Brasil. Com R$ 200 mil você equipa a escola. 

O salário base do professor – isso eu tenho que levantar, adicional por 

período integral, em Pernambuco, é de 125% e esse a gente conseguiu manter. Se 

o professor trabalha em tempo integral, ele tem o adicional de 125% de salário base 

e mais o bônus que era de 30% e foi reduzido para 10% (13 meses). Salário da 

parte administrativa, que era só dos professores, da equipe de apoio e os encargos 

sobre a folha e ainda tem o custo da folha.  

Refeições, que é o item mais pesado, das três refeições. Uniforme escolar. 

Livros, na época, o MEC não dava livros para o ensino médio, esse custo aqui não 

existe mais, que ele vem gratuitamente do MEC, e é um item pesado também. Aí 

tem material de expediente, material pedagógico, que é a parte de material para 

laboratório. E isso aqui era de 2007... Material de limpeza, predial... eu estimo, 

porque isso aqui também caiu, e cairia mais ainda se você desse dinheiro para 

escola fazer as refeições.  

Sabe quanto era que Bezerros gastava para fazer as três refeições? R$ 2.80. 

No Estado, a licitação mais baixa era R$ 4,70 e Bezerros foi obrigado a entrar no 

pacote de licitação. Então, isso pode ser menor, porque no Piauí é R$ 2,50 pelas 

três refeições e ele dá o dinheiro para a escola e cobra. E a escola se vira, faz um 

convênio com o dono de mercadinho, o cara dá para doação. Em Bezerros, todo 
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mundo doava alimentos para a escola. Aí você pega essa planilha e atualiza, 

pegando os valores efetivos. E isso aqui é só o custeio, é uma vez só, é recorrente... 

Eu diria que eu tenho que tirar alguns itens como os livros, alguns itens, e refeição 

você pode reduzir...eu diria entre R$ 2,5 mil, R$ 3 mil por aluno/ano hoje é um 

número bastante razoável. E se você olhar o Fundeb, o Fundeb tem o ensino médio 

em tempo integral, eu acho que é R$ 2,7 mil. Quer dizer, está muito perto disso aqui. 

Então não é falta de recursos não. 
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Entrevistado 2 

 

1. De acordo com a sua experiência, há vantagens evidentes de que o 

ensino de tempo integral sobre o ensino de tempo parcial? 

Todas as experiências que têm sido acompanhadas formalmente têm 

mostrado que uma hora a mais já causa impacto importante na aprendizagem do 

aluno. Agora, se você tem uma escola de tempo integral, com um modelo 

pedagógico acoplado a esse tempo integral, os resultados em geral são 

impressionantemente relevantes para a melhoria da aprendizagem. 

Eu acho que o grande desafio no Brasil de planejamento de médio e longo 

prazo para melhorar a qualidade da educação passa pela questão do tempo integral. 

A gente não precisar ir muito adiante quando a gente analisa, por exemplo, os 

países que estão no topo da educação. A larga maioria deles já tem um tempo 

integral de sete a oito horas de atividades escolares formais dentro da escola. Eu 

acho que isso pode ser um ganho importante na aprendizagem, e principalmente 

para o fortalecimento do projeto pedagógico da escola. 

Eu, por exemplo, numa experiência pessoal, que eu fui buscar minha filha em 

Ohio, numa cidade pequena, que a torcida do Santa Cruz dá 35 vezes mais que  a 

população local. Mas era uma escola de ensino médio, por exemplo, de tempo 

integral. Agora, qual a grande diferença? Era uma escola que, além dos conteúdos 

programáticos necessários para essa etapa da educação básica, também ensinava 

para a vida. E isso talvez seja algo importante. Por que ensinar para a vida? É 

formar um cidadão, é a formação empreendedora dentro dessa escola de tempo 

integral. O tempo integral talvez por si só é melhor do que, às vezes, o jovem, o 

adolescente  estar na rua sem ter a orientação para estudar. Então, isso já faz a 

diferença. 

Agora se, além disso, ele tem o modelo pedagógico que o ajude na sua 

formação apropriada, aquela orientação básica e aquela ainda por cima lhe ajuda a 

compreender melhor a vida, eu acho que isso pode fazer uma grande diferença na 

motivação do aluno com relação a essa questão de tempo integral.  

E aí eu vou dar um exemplo. Eu vou citar alguns dos colégios, mas aí por 

uma questão... Minha filha estuda aqui ao lado, e lá em Rogate, numa cidade 

pequena, ela disse: “A escola aqui tem as mesmas condições de infraestrutura, o 

tempo é integral, mas eu me sinto muito mais feliz aqui em Rogate do que lá no 
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colégio do Recife. E são oficinas artísticas, de Matemática, História, Geografia, e 

ensinam bem. Aqui, além dos conteúdos programáticos, eu aprendi, por exemplo, a 

cuidar de uma casa, a cuidar de crianças. Eu tinha disciplinas para ser gente e isso 

me deu uma motivação enorme. Por exemplo, eu aprendi a cuidar de crianças. Eu 

tinha uma disciplina que era cuidar das crianças, como me relacionar com as outras 

crianças, com os menores. Tinha uma outra disciplina que era como cuidar de uma 

casa. E isso foi muito importante para mim, para eu valorizar inclusive a minha casa. 

Então, eu aprendi a fazer coisas que no meu dia a dia em casa eu jamais iria 

aprender.”  

Eu acho que quando você relaciona a escola de tempo integral com uma 

escola que de certa maneira reflita a vida desejável por um adolescente, por um 

jovem, eu acho que isso pode fazer uma enorme diferença na motivação da 

autoestima dessa pessoa. Então, a escola de tempo integral não é somente o tempo 

que faz a diferença, mas é o modelo pedagógico associado à uma escola que caiba 

na vida, que é isso que muitas vezes o jovem quer e muitas vezes ele não encontra, 

mesmo na escola de tempo integral. Então, acoplar tempo integral a um modelo 

pedagógico motivador que leve em conta valores para a formação plena de uma 

pessoa, é absolutamente estratégico não só para um aparelho melhor, mas para as 

pessoas se tornarem mais felizes. Eu acho que isso é muito importante. 

 

2. Tem uma afirmação que é muito comum entre os educadores. “É 

relativamente fácil realizar um projeto piloto, difícil é universalizar essa 

experiência a partir daquele”. Qual é a sua opinião sobre essa afirmação?  

Pois é, isso é de fato uma questão que sempre que você cria um novo 

modelo, você não pode, como o nome está dizendo, um modelo, você não pode de 

imediato universalizar. Porque o que é novo tem que naturalmente testar. Tudo na 

vida você cria hipótese, faz os testes, verifica se aquelas hipóteses são válidas, 

quais as que restaram. Por que aquelas que você previamente pensou não se 

sustentaram? Onde é que estavam as falhas? Você tem que fazer a correção do 

rumo. Você não pode implementar alguma coisa nova para um processo que seja 

para todos, porque certamente você pode correr o risco de não ter o controle das 

variáveis. 

A ciência mostra isso, toda vez que quer o novo experimento, você primeiro 

testa. Agora, buscar a escala é um comprometimento entre a quantidade e a 
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qualidade. Se você tem que ter algo absolutamente importante para que se acerte 

algo, chama-se planejamento. Sem o planejamento, qualquer novo modelo de 

pequena escala terá poucas chances de se viabilizar do ponto de vista de 

universalização. Então, muitas vezes eu coloco as variáveis... Ah! Isso aí vai custar 

muito caro... 

 

3. Vou interromper porque isso já tem a ver com a pergunta seguinte. 

Quais são as oportunidades que você vê e quais são os obstáculos que você 

vê para transformar um projeto piloto numa política de rumo? 

Em primeiro lugar, as dificuldades, à medida que você tem um lucro pequeno, 

de estar acompanhando uma a uma escola. Três escolas você tem o controle 

relativamente fácil das variáveis. Você pode ter uma supervisão forte, uma gestão 

forte. Está controlando as variáveis daquelas escolas e aí você passa de três 

escolas para mil escolas. Se você não tem um sistema de planejamento, a 

dificuldade de você preservar aquilo que de certa forma deu certo na pequena 

escala, não vai dar certo na grande escala. Então, primeiro o controle das variáveis 

é um grande desafio. Segundo, gente com a mesma qualidade para você implantar 

para todas as escolas. 

Digamos, você tem um modelo que para que funcione tem que ter 

professores todos com pós-graduação, vamos supor. Aí você vai para uma rede que 

você vai ver que tem professores que nem sequer terminaram o ensino superior. 

Tem professores só com o ensino normal médio. Aí o pessoal começa a ser critico 

na implementação. Eu acho que mais do que o dinheiro, que custa mais 

naturalmente – você estar mudando todo o sistema, você vai ter que treinar 

pessoas, formar pessoas, você vai ter que adequar a escola para aquele modelo, 

você vai ter que talvez mudar a concepção da sala, se for um modelo que leve em 

conta a incorporação da teoria com experimento, vai ter que ter dentro da sala, por 

exemplo, como eu vi em Rogate, todas as aulas de ciências são a teoria e a prática 

dentro de sala. Não é um laboratório de um lado da escola e a sala de aula teórica 

do outro lado, não. Era dentro, à medida que o professor está mostrando a teoria, 

ele pára para exemplificar na prática como aquela teoria se faz. 

Então, dificuldades que a gente tem, portanto, são: perda de qualidade em 

função do controle das variáveis, sendo bem objetivo.  
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Segundo, manter o pessoal em um número suficiente para dar conta de uma 

demanda que para três escolas é uma e para mil escolas é outra. 

Terceiro, financiamento. A gente não pode negar que, se você vai fazer algo 

novo, vai ter que fazer investimento, desde a formação de pessoal, treinamento, 

capacitação, para aquele novo modelo ou mesmo até uma mudança na estrutura da 

escola para adequar a esse modelo.  

Quarto, um controle também da questão da gestão dessas escolas, e quinto, 

uma articulação entre as escolas da rede. Se cada escola faz um modelo que julga 

mais simples, aí não é uma rede, são mil escolas separadamente. Então, como você 

articular mil escolas para ficar com a rede articulada passa a ser um desafio.  

Agora as vantagens que eu vejo quando você tem a possibilidade de criar 

algo novo, em primeiro lugar, a dinamicidade do conhecimento na época atual é 

muito grande. Então, a forma de ensinar e de aprender de dez anos atrás está cada 

dia mais mudando, e sendo alterada, e as gerações que estão chegando, estão 

querendo algo diferente. Então a gente não pode imaginar que o modelo que deu 

certo há dois, três, quatro, cinco anos atrás, seja exatamente o mesmo modelo daqui 

a um ano, dois anos. 

Para a gente ter uma ideia disso que eu estou colocando, o departamento de 

trabalho dos EUA viu agora que as profissões que mais contrataram gente nesse 

ano de 2009, dez anos atrás, elas nem existiam. É preciso, de alguma maneira, a 

gente estar pensando em algo novo, experimentando, fazendo coisas que estejam 

articuladas com as gerações que estão vindo. E não ficar falando em geração. Aliás, 

hoje você tem gerações dentro de gerações. Dentro de uma faixa etária você pode 

ter várias gerações já. 

 

4. Em relação há alguns aspectos da gestão, o que é que você entende 

que sejam os principais instrumentos de gestão que podem ser garantia de 

aplicação de um modelo dentro de uma rede. 

Quando a gente fala em gestão, a gente tem que saber definir claramente 

qual é, digamos, a autonomia da escola. A gestão de uma escola depende muito da 

autonomia que ela tem. Dando-lhe autonomia aí você vai ter que definir quais são as 

questões básicas para uma boa gestão.  

Em primeiro lugar, tem que ter metas e indicadores de qualidade de 

desempenho. Sem isso você não pode aferir a gestão. Mas para que isso aconteça 
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tem que profissionalizar esse mercado da gestão escolar. E profissionalizar a gestão 

escolar significa ter, em primeiro lugar, pessoas bem preparadas para a função, e 

com legitimidade. Porque a questão da legitimidade é algo que sempre um pouco é 

que gera sempre é... Não, é melhor contratar.  

Mas, por outro lado, se a pessoa não se identifica com a comunidade, com os 

valores da comunidade, eu acho que a gente pode estar trazendo um órgão técnico 

com todos os valores conceituais que eventualmente possa ter, mas você pode 

também estar correndo o risco de não ter uma pessoa que se identifique de fato com 

aquela comunidade. E todos os estudos mostram que as escolas com as melhores 

gestões são aquelas que também têm uma forte articulação com a comunidade. Isso 

requer do gestor uma liderança e uma formação na sua base, hoje, que não é mais 

uma formação pedagógica. É uma formação que exige relações interpessoais, que 

exige formação de liderança, que exige, por exemplo, tecnólogos de formação e 

tecnologia de informação. Na área contábil, ela tem que ter capacidade com esses 

programas de Excel, tudo, para ela poder fazer planilhas. 

Hoje, o gestor tem que ter um desafio tamanho de responsabilidade que já vai 

muito mais além do que somente aquela liderança pedagógica, que deve caber, no 

meu entendimento, a coordenação pedagógica da escola. 

 

(Raul - Então, o primeiro elemento seria uma escolha correta da equipe 

gestora de cada unidade?).  

Exatamente. É fundamental o que você colocou agora. Porque não é só o 

gestor. Hoje, quem deve ser... isso aí eu tenho como lhe mandar. O Grupo Abril, que 

fez agora pela Fundação Victor Civita dois estudos muito interessantes sobre o perfil 

de gestores no Brasil, e esse estudo pode ser muito interessante, e do coordenador 

pedagógico, isso eu posso mandar, aquele outro... eu mando, agora fica uma coisa 

interna...isso aí é interessante porque ele vai mostrar como é que está o perfil do 

gestor e coordenador pedagógico.E aí, claramente, aponta o seguinte, os estudos, 

quando o gestor tem a boa formação, uma boa formação, isso é quase como ter 

uma certificação de gestor no Brasil.... 

Por exemplo, se eu fosse deputado federal (risos...), eu faria algum trabalho 

da profissionalização da gestão escolar no Brasil. A gente não tem nada disso, o que 

a gente tem é gente gritando pelo meio da rua, nos meios de comunicação, quando 

pode, porque até hoje falar só de gestão democrática, gestão democrática... tem um 
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ditado que a melhor forma de democracia é botar os melhores nos melhores lugares. 

Que aí você vai garantir que certamente as medidas serão as melhores para a 

comunidade. Agora, ir além da questão técnica, eu acho também importante a 

legitimidade, e eu sempre cito... 

Olha, eu fui eleito duas vezes reitor da Universidade Federal de Pernambuco, 

e eu tinha dito desde a minha primeira eleição que se eu não fosse o mais votado eu 

não aceitaria, porque eu acho importante ter a legitimidade para poder viver da sua 

liderança interna.  

Agora, somente isso? Eu também cito o meu exemplo, que eu fui reitor da 

Universidade sem ter me preparado para ser reitor e eu perdi algumas 

oportunidades apesar de ter reconhecimento da sociedade pelo trabalho que eu fiz 

legal pela Universidade, mas eu acho que algumas coisas que eu errei se eu tivesse 

me preparado para ser o reitor (você pode colocar aí se quiser), eu poderia ter feito 

ainda mais pela Universidade, porque há uma lógica, infelizmente, ainda, 

principalmente no setor público, de que ... “Ah, esse cara é um ótimo professor, 

pesquisador, fácil trânsito...”. Aí você é chefe. Foi o meu caso. Depois fui diretor de 

Centro, depois pró-reitor, e depois reitor da Universidade.  

E assim é dentro da escola. Você é um professor, com grande capacidade de 

articulação, benquisto pelos alunos, pelos professores, toma medidas sérias, e isso 

não existe essa questão... Desde que você saiba respeitar os pais e saiba respeitar 

a instituição, a linha pedagógica e a linha administrativa, essa pessoa é respeitada 

pela liderança, não é? Agora, se preparar para a função, eu acho que a gente 

deveria começar uma escola de gestores no Brasil. 

 

5. Como você vê a utilização da tecnologia de gestão privada em redes 

escolares? Você acha que essa parceria é imprescindível para os programas 

darem certo? 

Bom, aí a gente tem que separar dois braços. Eu acho que quando o setor 

privado coopera, ele dá não só contribuições naquele momento importante, mas ele 

é uma blindagem importantíssima para a coisa pior que tem na educação brasileira, 

que se chama descontinuidade. Todos os exemplos que você observa que hoje 

estão sendo mantidos no setor público, seja de qualquer Estado, foram aqueles 

capazes de articular o público com o privado, sem o privado se sobressair em cima 

do público. Mas o privado mostrando com clareza condições para motivar 
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professores, diretores, alunos, comunidade. Então, quando essa parceria, de fato, 

ela existe, você blinda o setor público de algo que é terrível, que se chama 

descontinuidade. 

Por outro lado, quando é o privado que entra para dizer como deve ser o 

modelo pedagógico, de cima para baixo, sem discutir com aluno e com o professor, 

pode até a escola absorver por uma determinação da secretaria, mas eles jamais 

irão vestir a camisa. Quando a comunidade não veste a camisa, na próxima 

mudança, é a primeira a mudar. Essa é uma fronteira tênue entre o público e o 

privado, que quando bem construída, por outro lado, fortifica e muito o setor público.  

Eu sempre digo muito quando eu vejo que tem os Parceiros pela Educação, lá 

de São Paulo, que parece muito com o trabalho do Marcos aqui, na época, de 

adoção de escolas por empresas, e eles costumam dizer: “a minha escola”, e ele 

disse: por favor, não diga “a minha escola não”, a escola é da comunidade, é do 

professor, do aluno, do diretor, quer dizer, dos que fazem a escola. Então, o privado 

não pode pegar a escola para si e dizer assim “essa agora é a minha escola”.  

Porque eu acho que se trabalhando bem essa relação, que vai na direção de 

um provérbio africano que diz o seguinte: “Para educar uma criança é preciso toda 

uma aldeia”, ou seja, quando a gente é capaz de incorporar os valores da sociedade 

dentro da escola, público e o privado trabalhando de mãos dadas, você tem aí um 

novo quadro de dois mais dois dá cinco. E fortalece as questões de autonomia, das 

condições de trabalho dos professores, dos diretores, ouvir a comunidade, mas 

mostrar também à comunidade que tem coisas alternativas. Quando esse trabalho 

se alinha, passam governos e isso não se extingue. 

 

6. Você acha que na rede pública, de uma maneira geral, há recursos 

humanos, na gestão, na docência, que sejam suficientes para a 

universalização de um modelo de sucesso? Caso não exista essa 

possibilidade, que percentual você estima que exista dentro da rede pública, 

de gente qualificada para universalizar o modelo? 

É uma pergunta difícil. Mas dá para a gente fazer um esforço aí para sair. O 

maior impedimento para uma educação de qualidade no Brasil, e para a adoção de 

um modelo, passa por recursos humanos. Tem uma pró-reitora minha chamada 

Sônia Calado que diz assim: “Gente é quase tudo”. E, de fato, eu acho muito 

sincero, ela é da área de administração, Sônia Calado. “Gente é quase tudo”, e “por 
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que não é tudo, Soninha?”. “Porque uma pessoa „meia-formada‟, você não vai ver 

todo o potencial daquela pessoa sendo utilizado, não é?” Mas se não tiver gente, 

você pode ter retorno. 

E eu acho que a maior dificuldade que a gente tem hoje no Brasil é massa 

crítica. Eu acho que o Brasil, diferentemente das universidades que fizeram um 

planejamento até forçado pela política pública de ter mestres, doutores, pós-doc, 

não sei o quê, incentivando os recursos, tem que ter isso, tem que publicar tanto. 

Então incentivou muito a ponta da pirâmide e isso fez com que as 

universidades crescessem muito, não é? Quer dizer, não é à toa que o Brasil hoje é 

o maior formador de doutores, de mestres, da América Latina. Doze mil doutores por 

ano, está na décima quinta posição, terceira posição no ranking mundial de 

produção científica. Por que que o Brasil conseguiu fazer isso? Porque que a 

Universidade Federal de Pernambuco, por exemplo, é uma liderança hoje. Hoje, 

quer dizer ao longo dos últimos 20 anos.  

Porque quando George Browne... eu estou dizendo essa história para dizer o 

quanto é importante essa estratégia. Em 1984, no inicio da década de 80, tomou 

decisões chatas, duras, difíceis, não é? Enquanto muitas universidades vizinhas, 

públicas, adotavam o seguinte: tempo de serviço para progressão para adjunto, para 

isso e para aquilo lá, aqui, o cara para poder ser assistente tinha que ter mestrado, 

para ser adjunto tinha que ter doutorado. Então você começou a criar o mérito 

dentro da universidade e acabou com aquela história de tempo de serviço, para ir 

galgando posições dentro da universidade. Isso foi muito importante.  

Foi chato naquele momento, levou criticas, principalmente de áreas que ainda 

não tinham pós-graduação consolidada no Brasil, e então faça na sua área paralela, 

mas faça a sua titulação. E isso formou gente, formou doutores na universidade e 

transformou a Universidade Federal em uma liderança na formação de recursos 

humanos para todo o Nordeste. Mas foi suor, lágrima e muita chateação. Então, isso 

foi um dos grandes méritos. Eu digo a George, na gestão dele, como reitor.  

Então, por que que eu citei esse exemplo? Porque na educação básica 

infelizmente a gente não tem algo que é absolutamente importante que é a carreira 

docente. Ou seja, quando você tem uma carreira promissora, você incentiva gente 

que quer seguir aquela carreira com um bom salário inicial. Não precisa ter um 

salário de ponta, lá em cima não, com um bom salário inicial, e uma carreira 

promissora, você começa a formar gente. Então o grande problema que hoje a gente 
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tem na educação básica, como a gente não tem carreira, não consegue atrair jovens 

mais talentosos do ensino médio como fazem a Finlândia, a Coreia do Sul e a 

Cingapura, que atraem os 20% mais bem preparados do ensino médio, porque têm 

esses dois ingredientes, além de uma formação inicial sólida, dentro da 

universidade. 

Nesse contexto, a gente não pode também... salário  inicial atraente, quer 

dizer, alto, não é? Que é compatível com um médico, com um engenheiro, naqueles 

países. Uma carreira que não seja pautada pelo tempo de serviço, mas pelo mérito, 

desempenho do professor em sala de aula e uma formação inicial muito vinculada à 

sala de aula, totalmente diferente do que a gente está fazendo hoje no Brasil. Então 

a gente tem hoje esses três ingredientes que levam a ter massa crítica, ter professor 

para ser usado em qualquer modelo que você tiver para rapidamente universalizar, 

porque você tem um exército de pessoas bem formadas, preparadas e motivadas. 

No Brasil, a gente não tem. Para você ter noção do tamanho desse Brasil, de 

como ele é crítico, quem dá aula de Física no Brasil, somente 25% foram, de fato, 

formados em Física. Em Química, 38%. 

 

(Raul- Você usou a imagem do exército. Que percentual desse exército 

dá para aproveitar para implantação de um ensino de qualidade no Brasil?) 

Aí vai depender muito... Em linhas gerais a gente tem dois “brasis”, como a 

gente tem em quase tudo nos indicadores sociais. Na educação, você tem estados 

como São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais, por exemplo, que têm 

aquela região do Jequitinhonha, por ali, que é complicada, já se parece mais com o 

Nordeste. Então, você tem massa crítica. Você não tem o modelo pedagógico bom, 

mas o professor bem formado, em geral, você tem. Por que que você tem? Porque 

na maioria desses estados, na maioria das cidades médias e até algumas pequenas, 

você tem faculdades, centros universitários, CEFETs, os locais para formar pessoas.  

Aqui, no Nordeste e no Norte, a gente tem uma grande dificuldade, porque 

onde estão sendo formadas essas pessoas majoritariamente estão na costa. E na 

parte interna, a gente hoje é que começa a ter um pouco de expansão, mas uma 

coisa ainda pequena para dimensão que a gente tem que ter para a educação. 

Então, eu diria o seguinte: para você universalizar um sistema da região Sul e 

Sudeste, respondendo a sua pergunta, eu acho que você teria que, em pouco 

tempo, com um bom planejamento, em cinco anos, a oportunidade de fazer uma 
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enorme experiência. No Nordeste, eu acho que a gente vai precisar aí, pelo menos, 

uma geração. Uma geração que eu me refiro é de pelo menos 20 anos.  

 

7. Você acha que hoje o percentual no Nordeste, no Norte, são 

positivos? 

Eu não sei, para universalizar um modelo como esse... 

 

(Raul- Não, a pergunta é a seguinte: Que percentual daria para você 

dizer hoje: “Esse povo eu aproveito para fazer uma educação de qualidade? E 

esse aqui só na próxima geração.”) 

Quando eu estava na Secretaria, eu fiz um negócio para nossa época. A 

gente tinha um número não desprezível de mestres e de doutores. Só que quando 

eu procurei ver só gente formada em boas universidades, mas que estavam um 

pouco dispersos aí pela rede... Essa sua pergunta ela é muito importante porque, na 

verdade, tem um exército pequeno que não está sendo bem aproveitado, porque o 

salário não é bom, não tem uma carreira... 

Em geral, principalmente no Brasil de uma maneira geral, tirando alguns 

poucos estados e alguns municípios, mas em geral você não tem isso que tem na 

Finlândia, em Cingapura, Coreia, enfim. Mas eu acho que se teria pelo menos 25% 

de professores ...  

 

(Raul- Você está falando de Norte e Nordeste)  

Norte e Nordeste.  

 

(Raul- Sudeste, Sul e Centro-Oeste)  

Acho que é 80%, 75%, porque, veja bem...  

 

(Raul- É um chute!?!) 

Eu daria uma estimativa com base na formação de nível superior e com o 

número de mestres e doutores que eventualmente você tem na rede. Nas regiões 

Sul e Sudeste, você tem um número muito maior de professores. Eu diria que dentro 

desse percentual, com especialização e mestrado, uns 70 a 80%. 
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8. Você acha que é necessária uma padronização do procedimento 

pedagógico em sala de aula? Esse é um debate ideologizado às vezes, 

construtivismo x ensino estruturado, por isso que eu pergunto: além da 

gestão, é necessária a padronização da prática pedagógica? 

Eu não chamaria padronização, eu vou muito na linha do que eu chamaria de 

expectativa de aprendizagem, o que é a hemodinâmica, falando aí como químico, se 

você tá aqui, não é? Vou falar no exemplo de Olinda. Eu estou ali no Carmo e quero 

ir lá para Sé de Olinda, comer uma tapioca. Eu posso ir pela ladeira de São 

Francisco, eu posso ir pela ladeira da Misericórdia, eu posso por aqueles bequinhos 

e ruelas, mas eu chego lá. Se o seu objetivo é comer a tapioca, não depende do 

percurso que você quer que faça. Cada um vai escolher o percurso. Se eu tenho 

uma dificuldade de ladeira íngreme, lógico que eu não vou pela Misericórdia. Eu 

vou... paro, mas eu chego lá.  

O que é que eu quero dizer com isso? Eu acho que você padronizar para um 

país muito desigual e diferente, diversificado naturalmente, eu acho que não 

funcionaria. Agora, isso não impede, aí é que está, por isso que eu dei o exemplo da 

hemodinâmica, de que, na minha opinião, um dos grandes aspectos para melhorar a 

educação no Brasil é estabelecer a expectativa de aprendizagem, ou seja, a criança, 

ao término do ciclo de alfabetização, tem que estar lendo e escrevendo, não é 

porque ela é pobre que não. Têm que estar lendo e escrevendo todos os brasileiros 

aos oito anos de idade. No final do ensino fundamental, nas séries fundamentais, 10 

anos, ela tem que, em Matemática, estar sabendo as quatros operações, sabendo 

isso, isso, isso... e em Português? Isso, isso, isso... As expectativas de 

aprendizagens são muito importantes e eu diria, em cada série, e tendo as macro 

expectativas de aprendizagem, é o ciclo como vem muito se falando aí...é você...eu 

teria muito cuidado...  

Eu sou a favor do ciclo na alfabetização, como a gente fazia isso em 

Pernambuco nas escolas, não é? Mas não um ciclo para as outras séries, porque eu 

acho mais difícil. Então, nesse sentido, Eu preferiria, antes de ser uma padronização 

pedagógica estabelecida, expectativa de aprendizagem por série e uma ao final de 

cada etapa da educação básica. Porque? Qual a diferença delas?  

As expectativas de aprendizagem por série, é óbvio que eu não espero que 

todo aluno meu saiba 100% do que eu ensinei, eu gostaria, mas não é por isso, que 

ele não aprendeu 100% que eu vou reprovar, não. Eu quero saber qual é o conteúdo 
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mínimo que eu espero para que ele se saia bem nas demais disciplinas, que ele vai 

fazer a partir daquele conhecimento que ele adquiriu na minha disciplina. Se ele vai 

ter que saber na próxima disciplina, sendo prático...usar equação do segundo grau, 

meu amigo, na minha ele tem que saber raiz quadrada. Porque, se ele não souber 

fazer raiz quadrada, ele não vai fazer uma equação de segundo grau, sendo prático 

no que eu quero dizer. Então, como expectativa de aprendizagem, ele tem que 

saber raiz quadrada. 

 

9. Mais ficaria a critério da escola de qual maneira levar esse processo 

desse conhecimento? 

É. Desde que, ao final, ela chegue lá no Alto da Sé e vá comer a tapioca. 

Como vai construir o modelo pedagógico... aí tem que ser um ponto importante 

dentro desse ponto de expectativa de aprendizagem. Você tem que ter dois 

parâmetros: avaliar para ver se, de fato, a escola, mesmo seguindo caminhos 

diferentes, chegará lá, e supervisionar. Porque sem esses dois elementos você 

perde o controle da variável e, ao final, você dizer assim: o leite está derramado, 

meu amigo, agora a criança não aprendeu. Então, para isso, é muito importante que 

haja uma supervisão no processo. 

 

(Raul- Supervisão de prioridade de processos para não chegar lá na 

frente...)  

Exatamente...e eu diria a você, uma das grandes falhas que eu...que a gente 

poderia ter feito melhor na nossa época, se a gente tivesse tido uma forte supervisão 

escolar, a gente acreditava muito no que vinha, mas não sabia de fato muito o que 

estava acontecendo na sala de aula. 

 

10. Você fala muito de autonomia da escola, como é que você vê isso? É 

como uma coisa positiva ou negativa? Que limites deve ter essa autonomia? 

Eu sempre digo que deve ser uma conquista. Não tem que ser algo do tipo: 

“eu quero ser autônomo”. Às vezes, as pessoas confundem muito autonomia com 

soberania, não é? A autonomia é você adquirir um certo patamar de maturidade, de 

experiência, de qualificação, que lhe permite caminhar autonomamente. Mas, ao 

caminhar autonomamente, você tem, por outro lado, que ter uma responsabilidade 

social maior, de responder à sociedade aquilo que ela espera de você. É aquilo que 
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ela espera ter de resultado, de aprendizagem, por exemplo, os alunos que estão 

estudando naquela escola. 

Então, a autonomia ela em primeiro lugar não pode viver com a soberania, 

segundo lugar, ela tem que ser uma conquista, e para ser uma conquista tem que ter 

gestor preparado, professores preparados, uma escola funcionando, como deveria 

de fato funcionar uma escola, não é? Gestor, professores preparados, número de 

alunos por sala de aula adequado. Você ter um sistema de avaliação, sistema de 

supervisão, quer dizer, você ter todos os insumos básicos para a escola funcionar e 

com controle social. 

Controle social é dando à sociedade, de forma transparente, todos os dados 

que aquela escola está obtendo: desempenho dos alunos, evasão escolar, 

defasagem das séries, e isso tem que ser traduzido para a sociedade, e deveria ter 

em toda escola, toda escola pública, um cartaz, uma coisa que dissesse como é que 

está a situação daquela escola. 

Quando a escola está acima de um padrão que eu estabeleço de qualidade, 

aí entra com a Constituição e com a LDB. Tanto a Constituição como a LDB 

colocam. A LDB, no artigo 5º, no parágrafo IV, define a necessidade de se 

estabelecer padrões de qualidade. Estabelecido aqueles padrões de qualidade, a 

escola ganha autonomia. Aqui ainda diz que a autonomia tem que ser uma 

conquista. Para ser uma conquista, você tem que galgar, portanto, naquele ponto ali. 

Chegou naquele ponto? Maravilha! Aí você ganha como prêmio e recompensa um 

fortalecimento da sua autonomia escolar, porque mostrou que é uma escola que 

está atendendo aos padrões de qualidade que a sociedade exige. 

 

11. Qual sua opinião sobre o conceito de responsabilização? Como é 

possível aplicar isso? 

Aí entra, na minha opinião, um ponto chave para que a gente consiga botar a 

educação no trilho certo, no meu entendimento. Se uma criança hoje  não aprende, 

de quem é a responsabilidade? O prefeito vai dizer que o MEC, que não passou a 

merenda como deveria, somente setenta centavos, ou o MEC vai dizer que passou o 

dinheiro e a escola não distribuiu. Enfim, no final das contas, quem paga é o aluno. 

Em geral, quem é o principal responsável é o professor.  

Então, eu acho que, em primeiro lugar, tem que ter o que a gente chama...a 

gente tem uma educação nacional, mas não tem um sistema nacional de educação. 
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O que seria o sistema nacional de educação? Eu teria que ter três vértices pondo o 

plano nacional de educação, articulado com os planos estaduais e municipais, 

corresponde ao primeiro vértice, que esse é o vértice que vai dizer o seguinte: Nos 

próximos dez anos, a gente vai ter que dar um salto de qualidade na educação e 

para isso a gente tem que ter este plano, com metas e indicadores que vão ter que 

ser regularmente acompanhados, não é? Esse é o primeiro passo.  

Segundo passo é o seguinte: agora, dentro do plano, você está dizendo que 

vai alfabetizar 50% de jovens e adultos no Brasil. Se tem 14 milhões de analfabeto, 

está dizendo que vai reduzir sete milhões desse número. Ótimo! Quem dá a grana? 

Aí é o MEC que é educação de jovens adultos. Quem faz a gestão desse processo 

no estado? A rede estadual. Onde é que está o adulto, o jovem de 15 anos ou mais 

lá no campo? É no município. Então cabe ao município executar, ao estado 

supervisionar e avaliar, e cabe ao Ministério dá as condições para que isso funcione. 

Para contratar professores, para ter a merenda, os livros da alfabetização. Então, 

você precisa, portanto, definir, no processo do regime de colaboração, que está 

dentro de um conceito do regime federativo.  

No regime federativo você imagina o quê? Não é unir os três entes, que a 

Constituição de 88, você sabe, puxou e deu ao município o terceiro ente federativo. 

Agora, ao fazer isso na prática, você vai ter o município com uma certa 

responsabilidade do Estado e da União. Então é preciso ter um regime de 

colaboração claro, legal, instituído legalmente para saber o que é a responsabilidade 

de cada uma das partes. Bom, aí termina o primeiro vértice do plano, o segundo é 

regime de colaboração constituído legalmente, legalmente constituído, e não por 

amizade.  

Raul é o secretário de Pernambuco eu sou de xxxx (37:35)...e eu sou seu 

amigo... Ôpa! Isso aqui Raul, eu quero a sua colaboração...isso não é um regime de 

colaboração. Isso é um regime de colaborações entre amigos que estão 

momentaneamente nas secretarias. A gente tem que instituir legalmente o regime no 

Brasil.  

E terceiro, aí sim a gente tem que instituir uma Lei de Responsabilidade 

Educacional. Vamos supor, o MEC diz: “Eu dei o dinheiro que o estado precisava, 20 

milhões para alfabetizar jovens e adultos”. O estado fez a avaliação, fez sua 

supervisão e constatou que o município não contratou os professores, não teve 

preocupação com a questão da evasão. Quem é o responsável do município? É o 
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prefeito. Então, ele tem que ter uma lei de responsabilidade educacional. Porque ele 

tem que ter essa lei? Porque a Constituição já garante e assegura o direito do 

aprendizagem. Então, quando você tolhe o direito de alguém, alguém tem que ser 

responsabilizado. 

 

12. O que seriam as variáveis a serem aferidas para saber se esse 

prefeito cumpriu ou não sua responsabilidade? É só a aplicação do dinheiro 

corretamente ou é alguma meta de desempenho das escolas municipais? 

Gastar corretamente o dinheiro público não é mérito, é uma obrigação. Gastar 

adequadamente é quando ele é capaz de auto se submeter a metas, a resultados. 

Ele está conseguindo essas metas e esses resultados, então o mérito no lugar do 

gastar o dinheiro público passa exatamente por você definir claramente metas de 

resultados, metas de aprendizagem. E aí eu vou dizer o que foi que eu fiz na...eu 

não sei se eu já lhe falei sobre isso, é onde entra nessa sua pergunta sobre 

responsabilização. Como eu lhe disse: gastar corretamente o dinheiro público não é 

mérito, é obrigação, gastar bem aí é o mérito. Então, quando reitor, eu fui ao 

Tribunal de Contas da União e pedi a Valmir (não me lembro o sobrenome dele), era 

presidente na época: “Presidente, eu vim aqui, queria fazer um trabalho de metas de 

desempenho, desempenho de metas da UFPE. Porque essa contábil, esse 

calhamaço que eu tenho aqui, eu não entendo, eu rubrico e sinceramente eu espero 

que esteja tudo certo lá, porque é muito técnico, muito complicado. Agora eu quero 

me comprometer com metas de desempenho. No início do ano eu me submeto, 

quais são as metas do plano plurianual, as metas do ano, quanto é que eu vou ter 

de metas, dos resultados das ações que eu estou propondo e ao final do ano eu vou 

avaliar, e eu queria que o Tribunal de Contas fosse o avaliador externo.”  

Então, eu acho que o gestor deveria, de alguma forma, além de gastar. 

 

(Raul-Teria possibilidade de punição?)   

Sim... e outra coisa, sabe a proposta que eu fiz agora para... porque, é o 

seguinte: o prefeito quando faz uma trela muito grande, tirou a merenda dos 

meninos, usou mal o dinheiro que era para escola, usou o carro que na verdade é 

dele ou com um transporte que era de um outro, que era na verdade no nome dele. 

Quando ele vai ser julgado, ele nem está mais nem na função. Quer dizer, o leite já 
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foi derramado e, às vezes, até aquele bom gestor que está lá fica pagando o preço 

daquele mau gestor.  

Então, eu fiz a proposta, que eu acho que eles gostaram muito, ao Ministério 

Público Federal e aos próprios promotores; como os Tribunais de Contas tem muita 

coisa, a fila é grande, então não tem gente para fazer isso, mas podia fazer um pré-

relatório de indicadores e metas para cada município, ou seja, hoje você já tem 

verba, já tem... Então quando você olha para um município que tá indo direitinho, a 

evasão tá caindo, o IDEB tá melhorando, não é? A aprendizagem tá melhorando 

pelo Prova Brasil, por isso, tal. Aí ele diz assim: “Pode até ser que ele não tenha 

gasto corretamente o dinheiro, mas pelo menos os indicadores educacionais estão 

melhorando.”  

 

(***Esse trecho não ficou muito audível***) 42:00  

 

Então, esse é um ponto central para ...uma coisinha rápida que eles fazem 

com indicadores educacionais para detectar você tem hoje o Censo Escolar ....Não, 

isso foi uma proposta que eu fiz geral. Eu tava numa entrevista do Ministério Público, 

eles estavam fazendo lá um trabalho dizendo como pode melhorar a qualidade da 

aprendizagem da educação do trabalho infantil e xxx pela promotoria aí eles 

estiveram lá no Todos pela Educação e na conversa foi...”Mas Mozart, o problema é 

todo esse volume, mas por que que ele não faz o seguinte, uma proposta de ter três 

relatoriozinhos, simples, de três indicadores de cada município, um ano para o 

outro.” Você tem isso no início de cada ano, tem o Censo Escolar, tem o IDEB, tem 

tudo. Então, pelo menos tem uma equipe técnica dos Tribunais de Contas que 

pega...temos 185 municípios, você bota uma equipe de cinco pessoas em uma 

semana você faz isso, tranquilamente.  Aí você vai chegar quais são os municípios 

que estão a cada ano melhorando. No decorrer, pode até ser que o prefeito tenha 

feito alguma trela, tá certo? Mas...  

 

(Raul- São duas coisas diferentes)  

Mas se alguém está melhorando, as crianças não estão sendo prejudicadas.  

Agora, se está piorando, com a legislação de... o analfabetismo está 

aumentando a evasão dos meninos, enfim, tá um caos, tem que ver o que é que 

está acontecendo lá dentro.  Aí, nesse caso, pegaria a parte de educação do 
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município e ia checar. Então, para não deixar cinco anos depois que houve um 

atraso na aprendizagem educacional, e com isso você daria ao gestor municipal pelo 

menos um cuidado maior, porque ele sabe que anualmente, ao final de cada ano, 

ele vai ver o resultado. 

   

13. Uma das indicações inclusive na teoria de administração para que 

um piloto perca a qualidade quando ele vai ser praticado em escala é o fator 

motivacional. Na sua opinião,  existem meios capazes de manter a motivação 

quando você pega um piloto e vai reaplicando ele e universalizando? 

Bom, aí a gente tem que falar em duas equipes, a equipe gestora, paga pela 

secretaria da rede, e a equipe da escola. E aí você tem... muda... Em primeiro lugar, 

eu acho que você tem que ter uma estratégia, uma política que de alguma maneira 

lembre a questão da implementação desse programa de médio e longo prazo. 

Porque, às vezes, você pode perder todo o esforço em volta desse problema 

motivacional do pessoal lá.  

Às vezes, não é o salário, não é a gratificação disso ou daquilo. É um esforço 

que deveria ser feito e a pessoa vestiu a camisa do projeto, aí às vezes quatro anos 

depois mudou tudo. Todo aquele esforço que foi feito está perdido. E isso repercute 

terrivelmente dentro da escola. Então tem que dar pelo menos continuidade. No meu 

entendimento, eu acho que teria que ter aí, para um projeto desse, tinha que ter um 

pacto acima da questão política, sabe? Isso é um projeto importante para o país, 

para o estado. Independente de quem vai ser governo, isso vai ser uma estratégia 

de governo. O Chile faz isso... o Chile, porque que o Chile?  

Às vezes alguns não gostam do modelo chileno. Eu gosto porque eles cobram 

metas, cobram resultados. Professor não tem que está em sala de aula ensinando o 

que não sabe. Tem que ensinar o que sabe. Para isso tem a certificação, para isso 

tem que ter preparação, formação e tem que ter cobrança. Para um modelo manter 

a equipe motivada, principalmente a equipe macro das secretarias, tem que ter 

técnicos permanentes, que passem independentemente de governos, esse é o 

primeiro ponto. O segundo ponto é que não haja descontinuidade da proposta 

pedagógica. Porque você está formando professores, está dentro das escolas, estão 

atuando com um novo modelo, aí quatro anos depois diz: “não, o livro não é mais 

esse, a questão não é mais assim.” A escola fica perdida, aí entra aquela questão da 

autonomia que a gente falou. 
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14. Eu vou entrar em outro ponto que tem inclusive a ver com isso, que 

divide especialistas, eu já vi gente que é a favor e gente que é contra. E parece 

que de maneira um pouco intuitiva. É o seguinte: Qual é a sua opinião do 

sistema de incentivo que aumenta a remuneração dos professores em cima 

dos resultados? 

Bom, essa é uma questão nova ainda, mesmo lá fora, em Nova York, em 

alguns estados americanos que implantaram essa proposta de bônus ao professor... 

Eu acho que o bônus, isoladamente, ele pode até criar um impacto inicial. Mas se 

não for acompanhado por uma estratégia, ligado à carreira docente, ou seja, o 

bônus tem que ser por desempenho, mas o desempenho tem que rebater na 

carreira, na progressão do professor, para que ele sinta o estímulo. Naquele ano, 

alcançou o IDEB esperado, então, tem o décimo quarto salário. Ótimo! Eu acho que 

isso aí pode incentivar, desde que a gente leve em conta de que a gente não está 

apenas preocupado somente em uma escola. 

Você imagina, eu, durante dez anos, até o oitavo ano a gente estava indo 

bem na escola, depois teve um problema no trato da escola e a criança não foi mais, 

não sei o que, perdeu o bônus e de repente eu vou me aposentar e durante oito 

anos eu lutei, não por culpa minha eu perdi todo o esforço que fiz. 

 

15. Tem outra coisa que aí dentro do ponto que divide também as 

pessoas é o seguinte: Você entende que esse ponto deve ser para toda a 

equipe uniforme, homogênea, ele deve ser para as pessoas, pelo desempenho 

delas individualmente ou deve ter uma coisa mista, que pontua o desempenho 

individual  e que pontua a equipe como um todo?  

É outra coisa bem difícil (opinar sobre modelos de sistemas de incentivo). Por 

ser algo novo. Não é simples. Sempre fui da opinião que as pessoas não são todas 

iguais. Tem aquelas que se esforçam, se matam, e tem outras que estão vivendo às 

custas das que estão trabalhando. Não gosto da nota por escola, você acoberta toda 

uma situação. Sou pelo mérito docente.  

 

16. Você conhece alguma experiência que depois da capacitação o 

professor recebe uma certificação (evidente se ele passar na capacitação) para 

que ele seja convocado para novos programas educacionais? 



 

 

304 

 

O Chile tem algo muito parecido, o Chile faz certificação docente. 

 

(Raul- O cara já tá na rede, mas para um novo projeto ele tem que passar 

por uma certificação da capacitação, passar na prova e se certificar...)  

Você colocou agora a ideia que eu tenho, é... Como você trocar o pneu com o 

carro em movimento? Tem uma parte que é aproveitável. Como eu posso construir 

um novo processo aproveitando algo também de bom que tem no antigo? Em 

primeiro lugar eu faria uma carreira nova acoplada, os estados com a União e os 

municípios com a União. Nessa carreira, para ingressar, como faz a Coreia, como 

faz Cingapura, como faz a Finlândia, você tem que fazer a certificação (para antigos 

ou novos professores). O salário agora é R$ 2,5 mil, R$ 3 mil iniciais, vamos supor, 

agora você vai ter que fazer a certificação. 

 

(Raul- Essa certificação interna você conhece alguma experiência? Você 

falou do Chile. No Brasil, você conhece alguma coisa?) 

Certificação? Olha, Minas tem algo que não é uma certificação stricto sensu, 

mas não deixa de ser um pouco mascarado, porque quando eles fazem o exame de 

avaliação dos alunos, eles fazem uma coisa interessante, eles testam as provas com 

o professor também, e aquilo que os professores não estão respondendo 

certamente seus alunos também não vão responder. Então, eles procuram puxar os 

professores e fazer uma certificação a partir do desempenho.   

 

17. Você acha que existem instrumentos capazes de assegurar um gasto 

institucional de um programa desses de replicação de um projeto piloto 

desse? 

Bom, eu acho que o Brasil está preparado, no meu entendimento... eu tive 

uma  experiência agora no final do ano muito interessante. A gente reuniu 27 

entidades dentro do Todos Pela Educação, que tem o apoio direto de empresários 

como o doutor Jorge Gerdau, a CNTE- Confederação Nacional dos Trabalhadores 

da Educação. Se eu fosse imaginar sentar à mesa 27 instituições - Unesco, Unicef , 

Todos pela Educação, Campanha Nacional pela Educação, é... Ondine -, para 

pensar quais são as estratégias para melhorar a educação. Há dez anos, isso seria 

impossível, impossível, e hoje você...a gente conseguiu fazer isso no final do ano. 

Quem está com a preocupação sabe o que é que tem que fazer e como fazer essa 
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experiência. Eventualmente, faltam buscar algumas coisas. Então, certamente, na 

cabeça de doutor Jorge, o como fazer pode ser diferente, mas que aquilo precisa ser 

feito todo mundo já sabe que tem que ser feito. 

Então a primeira coisa a fazer é o pacto federativo pela valorização do 

professor ou pela educação. Um pacto que envolva os três entes federados com as 

entidades. E, olha, isso aqui já foi feito, só não houve a presença, foi o grande erro, 

na minha opinião,  do ministro Haddad, foi ele não ter feito o nó final para alinhar 

esses esforços com o presidente Lula. A grande falha dele. Eu disse a Haddad duas 

vezes, e acho que foi uma grande falha, que ele tinha feito o percurso e não fez o 

fechamento. Quem fez o fechamento foi a gente. Eu acho que tem que ter um pacto 

nacional, um projeto de educação naquilo que é essencial. O que for menor cada um 

faz do seu jeito, aquilo são os temperozinhos. Mas... 

 

(Raul- Esses pontos essenciais, você seria capaz de dizer?) 

Em primeiro lugar, a valorização, tornar a carreira do professor novamente 

objeto de desejo da juventude. Somente 2% querem seguir a carreira de professor. 

E esses 2% são jovens de ensino médio de baixa formação e que são de escola 

pública. Ninguém mais da escola particular quer ser professor no Brasil, na 

educação básica, ninguém. Então, sem gente, é aquilo que a gente falou, a gente 

não faz a boa revolução. Então, em primeiro lugar isso.  

Em segundo lugar, a profissionalização da gestão e, em terceiro lugar, o 

financiamento adequado, isso pautado dentro de um sistema nacional de educação, 

regime de colaboração instituído legalmente e uma Lei de Responsabilidade 

Educacional. Esse é o arcabouço Lei, veja, os três outros apesar de se configurarem 

como aparentemente Lei, ou como financiamento da gestão e o professor tem que 

rebater onde? Na aprendizagem do aluno. Então tá ali os três, tem que é o 

arcabouço geral que é o sistema nacional, tem que ter no meu entendimento esses 

três sendo os pontos que levem a que? A aprendizagem. O desafio chama-me 

aprendizagem hoje no Brasil. 

 

18. Nessa questão de financiamento também... O exemplo do Ginásio 

Pernambucano, quando ele estava funcionando em plenitude, três refeições... 

o custo era R$ 2,5 mil por aluno/ano. Há pessoas que dizem que a linha de 

financiamento já é suficiente no Brasil hoje; há outras que dizem, não. Além da 
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gestão, falta financiamento também. Você tem ideia... R$ 2,5 mil por aluno/ano 

é muito pertinho do que significava o somatório dos orçamentos estaduais e 

municipais e da União para a educação. Qual é a sua opinião sobre isso? Você 

tem esse número? 

A gente tem que separar a fotografia do filme. Se a gente olhar a fotografia do 

Ginásio Pernambucano, ninguém tem que chegar a todo mundo ter professores 

naquele nível, gestores como a Tereza, naquele nível, a gente chegou na fotografia 

desejável. O problema é como a gente falou antes. A gente vai ter que formar 

pessoas de bom nível, não é formar de qualquer jeito como a gente está formando 

hoje, formar bons gestores, aí quando você tiver 40 mil gestores como a Tereza, aí, 

eu acho que quando você tiver isso equalizado, o custo é um, e quando a gente não 

tiver isso, a gente vai ter que fazer um custo de insumos para formar gente, para 

preparar gente, resolver a defasagem.  

Quando você analisa R$ 2,5 mil, uma coisa é aquele padrão de gestão que foi 

criado, para aquele padrão de gestão ali, a escola bonitinha, organizada, já 

recuperada... Olha, é R$ 2,5 mil, R$ 3 mil por aluno. Agora, você pega muitas 

escolas que não tem aquela situação, então você tem situações aí, muitos dizem: 

“Olha aqui Mozart”... Aécio Menezes, ele era da Lindemberg: “Olha para aqui 

Mozart! Eu fiz esse estudo agora, mostra claramente. Veja esse município, gasta 

somente R$ 2 mil e está com um IDEB de 6. Esse aqui está gastando R$ 5 mil e o 

IDEB é 1.” Você veja que é claramente um problema de gestão. Aí eu dizia: “Olha, 

Aécio, eles pensam de maneiras diferentes. Você já imaginou esse que tá com o 

IDEB de 6, com R$2 mil, se tivesse R$5 mil para investir? Onde é que estaria o 

IDEB desse município?”  

A gente não pode ver a situação hoje, a gente tem que para chegar a ser e se 

manter não é uma situação simples. E a gente não quer ficar em 6, a gente quer 

ficar em 8, 9, 10. E cada passo é maior. Então, eu acho que no Brasil, pela dívida 

histórica, por não ter ainda padrões de qualidade que sejam uniformes, atualizados, 

e não ter gente em qualidade e quantidade suficiente para atender à demanda de 

forma qualitativa, a gente vai ter que ainda gastar um certo dinheiro. Como a 

Finlândia fez, ela botou 8% do PIB para ajeitar a casa, a própria Coreia também fez 

isso. Depois que foi chegando no padrão, hoje ela gasta 4.4, 4.5 do PIB. Mas antes 

tem que fazer um upgrade, controlar as variáveis, lançar os resultados esperados, 

as metas de formação, os padrões de qualidade de uma escola. Quando você 
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chegou  aquilo ali, maravilha. Agora, enquanto a gente tiver uma casa que é uma 

favela, outra casa aqui, aí, meu amigo, tudo é igual? Não.  

 

(Raul - Enquanto tiver gastando 13% com aposentadoria e 5% com a 

educação) 

Aí é complicado... 
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Entrevistado 3 

 

1. De acordo com sua experiência, há vantagens evidentes do ensino em 

tempo integral sobre o ensino em tempo parcial? 

Sim, sem dúvida alguma, e penso que podem ser colocados dois aspectos, a 

ampliação do tempo de permanência do aluno na escola nos leva a dois elementos: 

1. Ampliação do tempo de aprendizagem, que é um elemento fundamental, 

sobretudo em função das lacunas de aprendizagem que 10 entre 10 crianças 

trazem, da educação, do ensino fundamental. 2. O aumento do tempo de 

convivência social com os adultos, que devem ser, dentro da escola, as melhores 

referências que eles precisam ter, sobretudo em função dos ambientes de onde eles 

provêm, que via de regra não são os melhores. Então, a escola precisa ser esse 

lugar positivo na vida dos alunos, precisa ser um lugar afirmativo na vida deles. E se 

aumenta esse tempo de convivência dele na escola, e ele tem o convívio ampliado 

com pessoas que são afirmativas nas suas vidas, então, nada melhor que isso 

aconteça na escola. Porque essas pessoas precisam. Se a gente utiliza de 

tecnologias e de uma pedagogia que facilite, que promova esse tempo qualificado, 

eu acho que é perfeito. 

 

2. Há uma afirmação recorrente entre educadores: “É relativamente fácil 

realizar um projeto piloto de sucesso. Difícil é universalizar essa experiência 

para toda a rede”. Qual a sua opinião sobre essa afirmação? 

É verdadeira, verdadeiríssima. Mais do que nunca eu posso confirmar isso, 

em função desses últimos quase sete anos de vivência, depois de ter passado pela 

experiência de contribuir para a implantação de um piloto, de ter contribuído para a 

ampliação desse piloto em Pernambuco, de ter implantado no Ceará e agora estar 

no Rio de Janeiro. Não é simples, em todos os aspectos.  

 

3. Que oportunidades e obstáculos existem para a reprodução de um 

projeto piloto com o objetivo de universalizá-lo por toda a rede escolar? 

Na oportunidade, eu acho que é a hora de salvar as gerações. É preciso e a 

gente não tem o direito de negar isso. Não dá mais para fazer isso, é preciso salvar 

as gerações que a gente tem negado ao longo de muito tempo. É preciso sair da 

retórica. Não dá mais para ouvir os discursos de que “só a educação salva!”, não dá 
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mais, porque esgotou. Temos que entrar em campo e só se entra em campo 

fazendo alguma coisa efetivamente. Só que há muito sendo feito, mas pouco sendo 

continuado. E só há continuidade se, efetivamente, se quiser fazer. E há pouco se 

querendo ser feito.  

 

(Raul – E esse piloto, onde você vê oportunidades e onde você vê 

obstáculos para fazer ele para toda a rede?) 

Há oportunidades quando você vê alinhamento entre a situação institucional, 

a política institucional, quando a situação estratégica institucional, quando você vê a 

iniciativa privada apoiando o sistema educacional público que esteja querendo atuar, 

querendo fazer e disposto a enfrentar o ônus que, o ponto de vista político, isso vai 

trazer. Que não é simples, ao contrário, a conta é alta, do ponto de vista político, é 

óbvio, mas há decisões e há contas já sendo pagas. Quando há esse alinhamento, 

eu penso que o resultado é fantástico, a gente viu isso acontecer aqui, você sabe 

bem. No entanto, a continuidade disso é onde está a conta. Se conseguir haver um 

compromisso, acima de qualquer partido, que tenha perenidade, onde se possa 

acreditar que tenha perpetuidade, então a oportunidade é essa.  

Obstáculos, eu penso que não só do ponto de vista operacional. Porque há 

uma questão, a implantação não é só garantir que a merenda chega para todo 

mundo, garantir que chegue uniforme para todo mundo, ou seja, a questão logística, 

da distribuição, da compra, da licitação ser adequadamente e no tempo correto. É 

também o de garantir que o paradigma que é implantado, porque é completamente 

novo, chegue efetivamente na escola e permaneça. Que ele não seja alterado, 

porque é uma mudança radical na vida das pessoas. Há uma mudança radical no 

projeto escolar e essa mudança radical significa que as pessoas assumam a 

responsabilidade pelo sucesso dos garotos e pelo insucesso também. Se ele não é 

bem sucedido, a responsabilidade é do adulto. E quando eu digo adulto é qualquer 

um. Do merendeiro ao professor, todos têm que ser responsabilizados pelo 

insucesso do garoto, e não apenas o professor ou o diretor da escola. Enquanto a 

escola não assumir que aquele garoto que está ali é dela, então isso não vai para 

frente. E isso é um paradigma completamente diferente do que a escola brasileira 

vive. E se isso não é enxergado dessa maneira, pouco vai ser feito. A gente vai 

continuar tendo pequenos experimentos, pequenas boas promessas que não vão 

avançar.  
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4. Quais instrumentos de gestão podem assegurar a qualidade da 

educação na progressiva implantação de um novo modelo em uma rede 

escolar? 

A escola brasileira tem bons instrumentos, ela sabe como usá-los, ela usa 

pouco. Não é que eles sejam frágeis, frágil é a sua permanência em função das 

variáveis que decorrem da sua continuidade. Planejamento todo mundo faz, 

execução todo mundo faz, acompanhamento, mas o problema é a conseqüência de 

tudo isso. Garantir que a consequência disso seja efetivamente cobrada, ou seja, o 

sucesso ou o insucesso tenha consequência. Para mim a palavra de honra é 

avaliação. Avaliar o que foi feito e corrigir ou potencializar o seu efeito, para mim a 

palavra de honra é avaliar e garantir a consequência disso como processo. Então, 

garantir tecnologias de gestão dentro da escola é simples... 

 

5. Como vê a utilização de tecnologia de gestão do setor privado em 

redes públicas? Essas parcerias são imprescindíveis para o sucesso dos 

programas de qualidade da educação? 

Absolutamente imprescindível. Eu penso que a maior contribuição que a 

iniciativa privada tem para a escola pública brasileira são as tecnologias de gestão, 

melhor do que ninguém eles sabem fazer isso, porque eles dominam seus negócios, 

eles sabem das conseqüências de não dominar os seus negócios, eles vivem disso, 

ao contrário do setor público que, quebrando ou não ele continua a existir; não é 

assim, não pode ser assim, porque o setor público também vai à falência, também 

quebra.  Quando o aluno não aprende e ele é jogado na rua e vai para o mercado de 

trabalho sem nenhuma competência, isso é sinal de que o sistema público está 

falido, mas ele não fecha, embora esteja quebrado. Ele não fecha porque a gente 

continua financiando, ao contrário da iniciativa privada, que não é financiada pelo 

público, portanto ela quebra. Mas os dois ficam quebrados. O problema é quem 

financia. Como a gente está sempre financiando, então ela não fecha. Mas os dois 

podem quebrar, e a gente quebra toda vez que um garoto não aprende.  

Então, sobretudo na minha experiência, eu nunca imaginei que pudesse 

aprender tanto com o sistema privado, sob o ponto de vista da gestão. Então o 

grande capital que a iniciativa privada tem a dar ao público não é o capital financeiro, 

porque o sistema público não precisa. O que ele precisa é aprender a aplicar esses 



 

 

311 

 

recursos. E não é aplicar fazendo planilhas, é como acompanhar e como cobrar os 

resultados.   

 

6. Na rede pública há recursos humanos (gerenciais e docentes) 

suficientes para a universalização de um projeto piloto de sucesso? Em caso 

negativo, é possível estimar o percentual de pessoal apto a uma capacitação 

desse padrão de qualidade? 

Não tenho elementos para dizer quantos há, no Brasil, qualificados, o que eu 

sei é que precisa qualificar e muitos. Disso eu não tenho nenhuma dúvida e do 

pouco que vi até agora, nesses sete anos de experiência em Pernambuco, Ceará e 

agora no Rio, é que tem muita gente boa, tem muita gente querendo aprender, 

algumas boas experiências sendo feitas, mas muito focais ainda, muito pouco ainda, 

há muito que precisa ser implantado, modificado, e não só no processo de ensino, 

mas sobretudo antes, na formação do professor. A universidade tem que ser mexida 

com urgência. O ranço ideológico é uma violência, uma violência dentro da sala de 

aula, isso é um absurdo. Há influência do sindicato, enfim, tudo isso é um atraso, é 

um desrespeito, na verdade.  

 

(Raul – Todas as pessoas que a gente tem entrevistado tem mostrado 

uma certa resistência para responder essa pergunta, porque, na verdade, é 

uma resposta muito intuitiva.  Mas, com sua experiência em Pernambuco, 

Ceará e Rio, você não seria capaz de estimar, mesmo intuitivamente, quanto 

hoje dos professores da rede pública seriam aproveitados para um programa 

de qualidade?) 

Não, eu não tenho elementos. Não é nem não querer, é de fato não ter 

elementos. Seria uma resposta empírica. Eu não sei se 50% estariam prontos. 

Disposto sim, mas pronto, pronto não.  Eu tenho visto muita gente disposta a mudar. 

Aí eu posso realmente afirmar. Quando a gente chega e consegue tocar as pessoas, 

consegue chegar para elas e dizer: “Você não tem mais o direito de negar que a sua 

competência técnica chegue ao garoto que está lá, precisando ser salvo”.  Quando 

você consegue dizer isso para um professor e ele olha para você e diz: “Nossa, eu 

não posso mesmo”, aí você resgata aquele lá e diz assim: “Tá, eu vou junto, mas me 

diz como”. Se você dá condições a ele e eu não falo só condições salariais não, é do 

como fazer, aí ele vem. Eu vi isso aqui acontecer com os meus professores do 
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Ginásio Pernambucano. No Ceará eu vi isso acontecer e vejo ainda quando volto lá 

muita gente que continua fazendo o que a gente fazia.  Agora, tem que continuar.     

       

7.  Além da gestão, é necessária a padronização de um modelo 

pedagógico com procedimentos pré-definidos para os professores em sala de 

aula? 

Eu acho que é preciso garantir sim que os professores tenham referências, é 

preciso que a Secretaria de Educação assuma a sua responsabilidade na 

formulação das políticas sim, e ela, via de regra, devolve para a escola fazer isso, e, 

para mim, isso é um equívoco. Ela diz: “Não, deixa que a escola faz, a autonomia da 

escola, isso nasce na escola, deixa que o professor crie”. Isso é um equívoco, isso é 

uma responsabilidade da Secretaria, a ela cabe fazer essa formulação. Ela inverte, 

ela faz política e deixa para a escola fazer pedagogia. Na verdade, ela deve fazer 

essas formulações, fazer essas referências, e cuidar para que as escolas as 

execute. No meu ponto de vista, isso deve ser assim. Agora, lógico, ela não vai 

engessar. A escola tem que ter a liberdade de dar as suas características, enfim, 

personalizar a sua aplicação dentro da escola. Mas ela tem que ter sim as 

referências e muito mais discriminadas do que hoje em dia elas fazem. 

 

(Raul – Você diz discriminadas, mais estruturadas, pré-definidas...) 

Muito mais estruturadas, muito mais pré-estabelecidas, com um ponto de 

partida e um ponto de chegada. Ela não faz isso. Ela diz: “O garoto no quinto, no 

sétimo ano ele deve aprender X”. Mas X é imenso! Não diz o ponto de partida e não 

diz o ponto de chegada e, no final das contas, o menino não sabe de nada.  

 

(Raul – E a maneira de expor essa aula?) 

Metodologia? Sim, a escola deve sim dar diversos indicativos do ponto de 

vista metodológico, de como aquilo deve ser abordado. Porque não pode haver uma 

metodologia só. Os garotos aprendem de diversas maneiras, cada um tem um 

tempo de aprendizagem, cada um tem um jeito de aprender. As pessoas não 

aprendem por igual e do mesmo jeito. Então o professor precisa aprender diversas 

maneiras de fazer a mesma coisa, ele precisa ser orientado sobre como fazer. Mas o 

conteúdo sim, ele precisa chegar para o professor. Ele não pode chegar de um jeito 

e terminar, lá adiante, com um conteúdo que não estava previsto, porque o garoto 
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não aprendeu a fazer fatoração, então eu vou mudar para outro conteúdo que ele 

aprenda. Não pode ser assim! Ele não pode sair queimando as etapas, de forma 

alguma. Ele tem que vencer aquele conteúdo, ele tem que morrer e chegar no final 

do ano, e garantir que o garoto aprenda. Tem que ter uma sequência e isso tem que 

vir da Secretaria.         

 

8. Você fala em autonomia da escola. Qual deve ser esse limite? 

Eu acho que a autonomia da escola está meio confusa. Se confunde 

autonomia com abandono, sabe, você larga a escola, você abandona a escola. “A 

escola é autônoma, então, vamos deixar a escola para lá”. Não é assim. Ou se tutela 

a escola, que já foi, no passado, ou em nome da autonomia se faz tudo, aí vira 

bagunça. E é nessa bagunça, em nome da autonomia, que o diretor chega a hora 

que quer, não domine os números que precisa dominar da escola, não domine os 

dados e as informações que ele precisa dominar da escola. “Não, a escola é 

autônoma!” ele não presta informações a ninguém, a nada, como se fosse um 

satélite não estacionário em relação à Terra, que é a Secretaria de Educação, que é 

o grande erro, na verdade. E por quê? Porque tem muito agentes que são 

intermediários entre as secretarias, dentre elas as regionais, que eu acho que nem 

sempre cumprem o papel que deveriam cumprir. Eu penso que esse é um assunto 

polêmico que existem muitas interfaces aí que ficam entre as secretarias e as 

escolas, que poderiam ser melhor vistas, no caso as próprias regionais.    

 

9. Qual a sua opinião sobre o conceito de responsabilização? Em caso 

positivo, como é possível aplicá-lo? 

Responsabilização é um conceito que ao existe no dicionário da educação 

pública do Brasil, ou se existe está muito relativizado. A culpa é minha, mas nem 

tanto, é mais ou menos isso. O que eu tenho visto como docente, eu vi isso durante 

muito tempo, durante as reuniões do conselho de classe, quando se avaliava o 

insucesso de um garoto, via de regra, o professor dizia; „Ah, mas eu fiz a minha 

parte, ele que não fez a dele. E ensinei, ele é que não aprendeu‟. Esse discurso é 

feito por 10 entre 10 professores. É preciso mudar isso. Eu tive a felicidade de ver 

isso mudar, de ouvir os professores dizendo: “Tá bom, o meu aluno não aprendeu e 

eu sei até aonde eu fui e até aonde eu não fui”. E vi isso mudar. E vi os garotos 

avançarem. E vi professores entenderem que ele não avançou, porque ele não 



 

 

314 

 

avançou. E vi os professores entenderem que existem muitas outras variáveis que 

impedem que o garoto avance, dentre elas: os problemas de ordem familiar, os 

problemas da sua própria condição pessoal, das suas próprias limitações cognitivas, 

das suas lacunas de aprendizagem não atendidas anteriormente, da sua baixa 

ambição – quem quer pouco, vai muito pouco, investe muito pouco em si próprio, por 

isso a importância do tempo de convivência ampliado. Esses professores precisam 

ser referências positivas na vida desses garotos. É mais ou menos assim: os garotos 

precisam querer ser nós, professores. Não professores, profissionais, pessoas bem 

sucedidas, boas pessoas. Eles precisam olhar para esses adultos que estão na 

escola e dizerem: “Nossa, eu quero ser você! E para isso eu sei que eu preciso fazer 

mais por mim, eu preciso estudar mais”.  

Por isso esse aumento do tempo de convivência não pode ser dedicado 

somente a estudar mais Matemática ou História. Mas também de se ver como uma 

pessoa que está em processo de crescimento, de formação. Então, 

responsabilização não é exatamente uma palavra muito querida na escola por isso. 

Se o seu aluno não é bem sucedido, você arruma diversos motivos. “Não, ele não 

estudou, a família não apoiou, ele é pobre, não aprendeu antes”. E nada ou muito 

pouco é feito. Como se responsabiliza um professor por isso? Como se 

responsabiliza a gestão por isso? De diversas maneiras.  

A palavra mais importante é acompanhamento. A gestão tem que 

acompanhar, a coordenação pedagógica é a mãe de todo esse processo. Primeiro, 

precisa existir processo. Tem que planejar, mas tem que existir um processo de 

acompanhamento e de verificação se esse planejamento está sendo garantido. Se 

essas ações estão em curso e se estão em curso adequadamente. Se esses 

resultados estão sendo atingidos e se não estão, não estão por quê? O que precisa 

ser feito para que essa correção seja feita? Porque tem a meta que precisa ser 

tingida lá na frente e essa meta não é só numérica, ela é uma meta qualificada, que 

é justamente a aprendizagem. E se não for cumprida? Não se pode descobrir só lá 

na frente, na ponta, que produto não ficou bom. Tem eu se identificar no curso que 

ele não está saindo como deveria. Então, e lá na frente, se não deu certo, não deu 

certo por quê? Tem que se identificar a razão para que aquilo seja corrigido. Então 

tem que se responsabilizar sim. Se eu prometi e não entreguei, alguém paga a 

conta. Eu acho que isso é uma ordem que deve ser natural, não pode ser uma coisa 

fora do normal, sobrenatural, como é a escola. 
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10. Dá para manter a motivação quando se amplia o piloto para toda a 

rede? 

Não é simples. Eu posso falar um pouco do que estou vendo no Ginásio 

agora. Estive lá há duas semanas e vi os piores resultados ao longo desses anos. É 

decepcionante ter entregue o Ginásio com resultados tão bom, ver meninos 

atingindo metas em suas vidas jamais antes imaginadas e hoje encontrar resultados 

tão baixos, garotos cm ambições tão pequenas, e tão poucos com tão pouca 

evolução. E conversar um pouco com os professores e os próprios professores com 

ambições tão baixas. As ambições dos professores são: dar aula. Isso é mito pouco 

para um professor que está formando uma pessoa. Formar uma pessoa, por si só, já 

deve ser uma grande ambição. Então que motivação ele tem? A motivação não 

pode ser só de ordem salarial. Ele (o professor) precisa entender, conceber, que o 

fato de ser responsável pela vida de outra pessoa, porque é isso que ele é, é uma 

coisa grande. É uma coisa muito grande. Ele está sendo responsável por uma 

pessoa que, amanhã, será a mola, o motor, de algum processo de produção. 

 

(Raul - Você tem instrumentos para segurar essa motivação?)   

Como fazer é a gestão. A gestão tem que ser o motor disso. A gestão, dentro 

da escola, é a roda viva, é o capitão do time, o capitão da fragata, que tem que 

manter essa motivação em alta, com salário adequado, motivando os professores, 

dizendo para eles que, nesse momento, eles são as pessoas mais importantes na 

vida desses garotos. E são, porque é com eles que eles passam a maior parte de 

suas vidas. São oito horas por dia. É mais tempo com eles do que com os próprios 

pais. Falando com eles, sobretudo nesta idade que eles estão conversando muito 

mais com os professores do que com os próprios familiares.  

Uma curiosidade: Eu costumava fazer uma pesquisa, no início do ano, sobre 

expectativas junto aos garotos e aos pais também. Dentre as muitas perguntas feitas 

junto aos garotos, eu costumava perguntar: num processo de tomada de decisão em 

sua vida, quem mais te influencia? Seu amigo, sua amiga, ai, mãe, professor... No 

primeiro mês de aula, namorado e namorada era disparado, 90%, disparado, 

namorado, namorada e amigo. Ao final de três anos, no caso do Ginásio, professor e 

pai e mãe. Namorado e namorada iam para o fim da fila. Isso é uma confirmação de 

um trabalho bem feito, que esse tempo de convivência social com os adultos na 

escola foi importante na vida deles. Ou seja, que a escola contribuiu para a 
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formação na vida dessas pessoas. Então, esses professores se sentiram 

valorizados, sentiram que agregaram a vida desse garoto muito mais do que apenas 

sendo professores de Matemática e História. Foram úteis à vida desses garotos.          

 

11. Qual sua opinião sobre os sistemas de incentivo que aumentam a 

remuneração e função dos resultados? 

Acho perfeito. Acho absolutamente necessário. Acho hipócrita dizer que as 

pessoas não são motivadas também pelo ponto de vista financeiro. Isso 

simplesmente não existe. 

 

12. Que tipo de modelo é mais adequado: o que remunera por equipe, o 

que remunera o individual ou um misto? 

Gosto muito do modelo misto, com predominância do individual. Eu penso 

que não tem o coletivo se não existir minha participação individual, mas deve existir 

um componente de responsabilização da minha participação no projeto escolar 

coletivo. Eu também tenho que ser responsável pelo sucesso do meu colega, no 

projeto escolar como um todo. Mas a minha participação individual deve ter uma 

predominância. Sessenta a 40 (a proporção individual e coletivo). Eu vivi isso no 

Ginásio. 

 

13. Você conhece no Brasil algum projeto que certifique professores? 

Eu posso falar de uma experiência que a gente teve aqui em Pernambuco, 

que foi muito polêmica, mas eu acho que foi bastante bem sucedida, embora tenha 

sido bifocal, e se tivesse ganho corpo naquele momento e se tivesse sido 

institucionalizada poderia ter sido uma experiência muito bem sucedida, que foi 

quando nós submetemos os professores à avaliação de suas disciplinas específicas 

e depois formamos grupos para capacitar outros professores. Os professores 

fizeram as provas, receberam suas pontuações. Identificamos os mais bem 

pontuados, cruzamos suas notas com as notas dos seus alunos. Portanto, 

chegamos a quem tinha conteúdo e a quem tinha metodologia, e esses professores 

foram destacados para fazer a capacitação dos seus colegas. Isso foi bom. Foi um 

elemento motivacional importante. Não precisamos convocar professores de 

universidades ou de outros setores para professores do Estado. Porque há dentro 

do próprio Estado há professores com capacidade, com competência, para serem 
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formadores de seus colegas. Isso é um elemento que motiva, que valoriza, enfim... 

Mas isso aconteceu só uma vez.      

 

(Raul – Mas você tem opinião sobre uma recertificação dentro da rede?) 

Eu tenho, eu acho isso ótimo, acho que isso deve ser feito. Você está 

ensinando, você está formando alunos e você não está preparado, você está 

fazendo o quê? Você vai se submeter a uma cirurgia com um médico que não está 

atualizado? Há muitas maneiras de morrer e se você vai para uma mesa de cirurgia 

com um médico que não está preparado, você morre! Se você pode o seu filho para 

aprender com um professor que não ensina, ele também morre, só que lentamente. 

Porque não aprender é também uma forma de morrer. Chegar lá na ponta, sair do 

ensino médio, sem aprender, é jogando no mercado de trabalho sem saber, é 

também uma forma de morrer, porque ele vai entrar numa concorrência desleal, num 

vestibular ou no mercado de trabalho, sem ter adquirido as competências mínimas, é 

uma forma de morrer também. Só que continua respirando, essa é a diferença. E 

preciso enxergar além disso, e as pessoas enxergam. 

 

14. Com a sua experiência, você enxerga algum instrumento capaz de 

blindar isso? 

Eu tenho vontade de dizer tanta coisa, mas não devo (risos). Eu acho que a 

gente perdeu uma oportunidade única aqui em Pernambuco. E, de lá para cá, no 

Ceará, eu pensei que teríamos uma oportunidade semelhante, porque tínhamos um 

alinhamento pleno entre o governador e o secretário de Educação, mas o mesmo 

alinhamento não ocorria na base. Então, eu achei que lá a gente tinha uma situação 

semelhante a que a gente tinha aqui, porque havia disposição política. Bom, 

conseguiu-se implantar e avançar um pouco lá, mas havia (tá, eu vou falar) um 

prurido imbecil por parte do governador (Cid Gomes) com a presença da iniciativa 

privada. De cometer a asneira de dizer em plena Câmara de Indústria e Comércio 

que não precisava da iniciativa privada, com o Marcos Magalhães presente, 

lançando um livro. Isso, uma escola de educação profissional que, três anos depois, 

ia precisar bater na porta do empresariado para pedir vaga de estágio. Eu tive que lá 

e dizer: “pelo amor de Deus, dê vaga para os meus alunos, porque eles precisam 

estagiar!” Porque é foi lá foi escola de educação profissional. Três anos antes o 

governador tinha dito: “Eu não preciso de vocês!” Então, foi complicado. Eu achei 
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que lá a gente tinha uma oportunidade fantástica, em muitos aspectos muito melhor 

do que em Pernambuco, mas, por outro lado, por um prurido imbecil, porque ele quis 

fazer bonito diante da população, para fazer de conta, “ah, eu sou PSB, eu sou puro, 

odeio a iniciativa privada, tenho nada ver com empresário, não preciso de 

empresário. 

 

(Raul – você acha que tem a possibilidade de blindar um projeto deste?)    

Eu acho que é preciso, como diria Magalhães, uma estufa colocar dentro da 

Secretaria de Educação colocar um canudo e deixar morrer aos pouquinhos. Só 

matando a míngua a Secretaria de Educação e fazendo uma Secretaria novinha. 

Tira todo mundo, coloca todo mundo novo, de fora. Falando sério, acho muito 

complicado trabalhar com a Secretaria do jeito que ela é. Não posso falar da sua 

gestão, não trabalhei nela, mas posso falar da do Mozart. Por mais boa vontade que 

ele tenha tido, no inicio, eu acho que ele teve muita dificuldade para compreender. 

Muitas vezes eu cheguei para ele e disse: “Você está doido? Você não está 

entendendo nada do que eles estão fazendo”. E depois ele entendeu. Por mais boa 

vontade que ele tivesse, lá na ponta, Mozart assinava, mas não era ele que fazia. Lá 

na ponta, para o negócio funcionar, vixê, Marilene precisava rebolar muito. E era 

Marilene, e era a gestão de Mozart, e era Magalhães junto. 

 

(Raul – Agora, a estrutura da Secretaria reage e os professores reagem 

também?) 

Se a Secretaria não reagir, na escola vai ser mais fácil. Os professores 

reagem porque têm guarita dentro da Secretaria. Porque que os meus professores 

não reagiam? Primeiro porque eu segurava. 

 

(Raul – E como blindar isso, fora colocar essa estufa na Secretaria?) 

Põe as pessoas certas, nos lugares certos. Primeiro, posso até está sendo 

muito presunçosa, mas se a gente não pode explodir as Regionais, tem que contar 

com as Regionais, coloca pessoas nas Regionais que sustentem a mudança, que 

efetivamente garantam que a mudança vai ser garantida dentro da escola. 

 

(Raul – E a passagem de um governo ara o outro?) 
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A grande dificuldade, eu penso... O Ginásio existiu. Depois 20 escolas 

existiram e eram 20 patinhos feios, não eram aceitas pelas outras escolas, porque 

eram boas escolas. Porque quando você cria uma situação diferente, você 

desequilibra. Porque era todo mundo ruim, não era todo mundo ruim?  Então está 

todo mundo equilibrado, ninguém liga para nada, está todo mundo na ruindade. Aí 

quando uma coisa começa a ficar boa, o que era ruim fica pior ainda, porque se 

antes ninguém via, não chamava a atenção. Com agora tem coisa boa acontecendo, 

aí o que era ruim começa a ficar visível. Quem tá de fora diz: “Opa, se essa é boa, 

por que que a outra é ruim?”. E começa a cobrar. Aí a que é ruim começa a ficar 

irritada, porque não quer ficar boa, porque dá trabalho ser bom, dá trabalho fazer a 

escola funcionar. Resistência do gestor, do professor, de todo mundo porque dá 

muito trabalho passar 12 horas em uma escola para fazer ela funcionar bem, ter o 

respeito do pai, da mãe, fazer o aluno parar de pichar a escola dá um trabalhão 

danado.  

No primeiro ano de funcionamento do Ginásio, eu vi mais os meninos do que 

os meus próprios filhos. Não foi fácil. A redação do meu filho Pedro, com 10 anos de 

idade, foi: minha família tem meu pai, minha mãe, meu irmão, minha avó e os 320 

alunos do Ginásio, porque eles são praticamente minha família. Um filho mais velho 

que escreveu a redação assim, eu até mostrei para o Magalhães, porque eu vivi um 

ano praticamente dentro do Ginásio. Deu muito trabalho. Quem está disposto a 

isso?  

É preciso criar um padrão para os anos seguintes serem assim, para todo 

mundo ver que aquele era o padrão de escola que precisava ser feito. Quantos 

estão dispostos a isso? Então, quando você tem uma coisa ruim e alguém começa a 

fazer o bom, o ruim começa a minar o bom. Esse foi o nosso problema, nós 

tínhamos 20 escolas que funcionavam muito bem, e os responsáveis por essas que 

não estão tão boas começam a puxar as outras para baixo, é a síndrome do 

caranguejo.  

 

(Raul – Como é que a gente faz para continuar?) 

Como é que se faz isso. Eu acho que o compromisso de Magalhães com o 

governador Eduardo Campos foi extremamente importante, está num nível político-

estratégico, mas no plano operacional é preciso mais que um compromisso do 

governador como empresário, no caso o investidor. Houve todo esse compromisso, 
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houve, mas lá na ponta, no nível secretário, esse compromisso não se confirmou. 

Não se confirmou porque no operacional é onde as coisas efetivamente acontecem. 

E não dava para o Magalhães ir toda hora bater na porta do governador para dizer 

que não tava funcionando. Você sabe que não é assim. Então, lá na ponta, onde, na 

secretaria, na gaveta, na porta, na chave. Não é assim. Por is que eu falo, se tem 

como blindar é colocando pessoas estratégicas que efetivamente sabem como fazer 

funcionar e que estão determinadas a fazer funcionar. Sabe, falar grosso, dizer: “É 

assim e vai ser assim! E se não for assim, vai ser assim!”. Eu não posso imaginar de 

outra maneira. Não é por decreto. Por decreto não vai funcionar, porque ninguém 

respeita. Pelo convencimento, muito difícil.    

 

15. Mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar? 

Eu acho que essa experiência do Rio é uma maneira de dar visibilidade ao 

que a gente fez aqui, agora num outro segmento, que é o do ensino fundamental. 

Pernambuco teve pouca visibilidade. A gente fez um trabalho grandioso aqui, 

levamos para o Ceará, mas enquanto ficar no Nordeste tem pouco ruído, muito 

pouco ruído. O que a gente fez aqui, está sendo implantado no Piauí, em Sergipe, 

alguém ouve falar? Não. Eu estou no Rio, conheci um monte de gente, começo a 

conversar, falo aqui, falo ali. “Nossa, isso já saiu na Veja? Eu nunca ouvi falar!”. Não 

tem uma visibilidade. Parece que isso nunca foi feito em lugar nenhum do mundo. 

No entanto, há sete anos, a gente fez isso aqui. Então, o fato de estar sendo feito no 

Rio agora há uma expectativa que possa dar algum movimento. O nome do Ceará, o 

nome de Pernambuco aparece muito pouco, mas isso é o que menos importa, o que 

mais importa é que essa política tenha perenidade.  E, nesse aspecto, tem que ser 

divulgado, precisa ser bombardeado como uma ação...  

Agora, o problema é que, lendo as suas perguntas, uma delas dizia respeito 

era o sistema de gestão e uma coisa q eu acho importante dizer é que não basta ter 

instrumentos de gestão e não basta também levar apostilas e materiais para dentro 

da escola. Isso não faz a escola funcionar. Isso é um equívoco. Há um trilhão de 

secretários de educação que entendem que “ah, vamos formar professores”, aí 

coloca mil professores dentro de um auditório faz uma baita capacitação e pronto, tá 

todo mundo capacitado. Aí pega as apostilas, material secundário, computadores, 

um batalhão de professores nas escolas e pronto, acabo. Ledo engano, não é 

assim, isso não funciona, tudo errado. Essas ações não têm continuidade. E 
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ninguém vai na escola checar. Quando vai, é um agente da Secretaria, anota um 

monte de dados, depois volta para a Secretaria e tudo vai para a gaveta. 

 

(Raul – E onde está a chave?) 

Dentro da escola, na gestão. É o gestor da escola quem tem que cuidar disso. 

Se a Secretaria não tiver numero nenhum da escola, não faz falta nenhuma. Porque 

o importante é a escola dominar esses números e saber o que fazer com eles. É na 

escola que a coisa acontece, apesar da secretaria.  
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Entrevistado 4 

 

1. De acordo com sua experiência, há vantagens evidentes do ensino em 

tempo integral sobre o ensino em tempo parcial? 

Sem sombra de dúvidas. Eu acho que o sonho de qualquer sistema de 

educação é você poder transformar, porque as crianças na idade certa elas têm que 

estar em tempo integral (???) (0:22). Eu não digo que no Brasil de hoje você tenha 

que fazer escola em tempo integral para todos. Isso não existe no Brasil de hoje. 

Sem dúvida, educação de qualidade tem que passar por tempo integral. Você tem 

condições de desenvolver tanto o cognitivo, como o afetivo, como o pessoal, como 

os valores. Enfim, você só tem condições de fazer isso se você criar essa revolução 

que é uma comunidade com uma visão bem estratégica que ali você está fazendo a 

história da sua vida. Não só para o aluno, mas para o professor também. 

 

2. Há uma afirmação recorrente entre educadores: “É relativamente fácil 

realizar um projeto piloto de sucesso. Difícil é universalizar essa experiência 

para toda a rede”. Qual a sua opinião sobre essa afirmação? 

Eu concordo plenamente, agora eu acho que, no momento em que você não 

tem duas coisas na sua cabeça: primeira coisa – se você não acreditar que pode 

experimentar e desenvolver aquela experiência de uma forma exitosa, você 

realmente não tem condições de replicar nada na vida; e a segunda coisa – é você 

não ter a coragem de implantar, porque os desafios são muito grandes de você 

tentar convencer a todos que você, agindo de determinada maneira, mesmo que 

você não coloque muitas amarras, mas você tem que ir por aquele caminho. Não 

pode desvirtuar, vamos dizer assim. Porque quando você fala em escala tem gente 

que começa a fazer muita gambiarra aí não dá. 

 

3. Que oportunidades e obstáculos existem para a reprodução de um 

projeto piloto com o objetivo de universalizá-lo por toda a rede escolar? 

Eu acho que tem somente uma coisa chamada vaidade humana, que é a 

única dificuldade, que é a dificuldade principal. Porque você não consegue chegar 

em um projeto, por exemplo, um projeto como o que nós fizemos, que nós 

desenvolvemos a partir daquele ano de 2000, 2005. Aí você começou a desenvolver 

para um pouco mais escolas, aí você fica com cara, com corpo e com cheiro de 
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grupo de pessoas. Então fica muito difícil você transformar isso, que outra pessoa 

não queira dar uma cara, uma cor. Eu acho que a vaidade é o principal obstáculo. 

Você tem que tornar em uma experiência eu diria extremamente, eu diria, científica e 

sem nenhuma conotação pessoal. O invólucro tinha que ser bem sem cor. Então, 

fazendo isso você não tem a menor dificuldade. Por que é que os médicos, por que 

a ciência da Medicina consegue fazer isso? Tem alguém que descobriu a vacina que 

todo mundo está usando etc e tal. Pronto, acabou, a vacina é aquela, ninguém vai 

dizer que não é. Por que é que na educação não é assim? Porque você ainda não 

conseguiu tornar a coisa extremamente científica, extremamente técnica, que seja 

indolor e incolor. 

Oportunidades: 1. ninguém diz que não quer uma educação de qualidade, 

isso é unanimidade; 2. se você faz a bateria política e socorro com os gestores (???) 

(3:40), dizendo assim que ela seria o protótipo da gestora, a gestora ideal, porque 

ela consegue atrair comunidade, sociedade responsável. Não é comunidade para 

fazer aquela reunião de pais e mestres não. É comunidade responsável: sindicato, 

trabalhador rural, político, enfim, tudo que é você mesclar e colocar de frente como 

conselho gestor da escola. Eu acho que a grande possibilidade é essa.  

 

4. Quais instrumentos de gestão podem assegurar a qualidade da 

educação na progressiva implantação de um novo modelo em uma rede 

escolar? 

Eu pensei muito sobre isso. Se você tiver um projeto piloto e você construir 

esse projeto piloto como foi construído, a gente tem que falar do que a gente fez, 

com todos os fatores, todos os ventos soprando a favor. Então, primeiro, para você 

construir um projeto você tem que ter todos os ventos soprando a favor. Você tem 

que construir aquela comunidade... O que é que está acontecendo hoje em 

Pernambuco (não colocar isso no seu trabalho não): tem 170 escolas, mas os 

resultados das 13 são substancialmente diferente das 150. Mas tem algumas que já 

estão se aproximando daquelas, apesar das orientações dadas para as outras 

serem diferentes. O que é que fez essa diferença, ou seja, o que é que faz com que 

o projeto piloto consiga: é você transformar as pessoas todas naquela comunidade 

em função daquilo que você vai entender como uma coisa sua. E aí eu acho que é o 

top máster. É realmente haver a vontade política, mas haver a seleção das pessoas 
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adequadas para o gerenciamento dos centralizantes. Porque aqui na centralização 

muda tudo. Se você consegue passar isso, os gestores... 

 

(Raul – Você acha então que o principal instrumento é a seleção 

adequada dos gestores) 

Isso, dos gestores. Professor é muito importante, mas se você tem um gestor 

vocacionado, você consegue que aquele gestor.... tem sido criticado muito, nessas 

escolas que ainda estão dando certo, mas as que os gestores continuam 

funcionando... muito bem, obrigado. E as que mudaram de gestor caíram, acabaram.  

 

(Raul – O livro de Patrícia enfoca muito isso, é semelhante a sua opinião) 

Não, é que ela me entrevistou também. 

 

5. Como vê a utilização de tecnologia de gestão do setor privado em 

redes públicas? Essas parcerias são imprescindíveis para o sucesso dos 

programas de qualidade da educação? 

Ela é essencial para a construção do modelo, agora ela se torna 

extremamente difícil para você fazer a replicação desse modelo. 

 

(Raul - Com essa parceria? Por quê?)  

Com essa parceria, da forma como ela é posta. Vou dizer por quê. Quando 

você faz a parceria com o privado e o privado vem incluir, tudo bem. Mas a maioria 

ainda do privado quando chega numa comunidade no interior, ele quer mandar e 

não incluir. Então você tem que ter muito cuidado com essas parcerias para que elas 

sejam realmente parcerias locais e não sejam parcerias globais. 

 

(Raul - Então você acha importante o modelo, mas a comunidade a 

parceria cria resistência?)      

Cria resistência, dá impressão que você está saindo... olha, como há 

resistência, até hoje o meu codinome é Marcos Magalhães. Veja só como a gente 

sofre por causa disso. Então, o que é que acontece... e não tem nada! Não podia 

nunca fazer isso! Magalhães nunca foi do Estado... quer dizer, foi muito difícil para 

entender e eu sai de mansinho para não ver a coisa degringolar mais.  

 



 

 

325 

 

6. Na rede pública há recursos humanos (gerenciais e docentes) 

suficientes para a universalização de um projeto piloto de sucesso? Em caso 

negativo, é possível estimar o percentual de pessoal apto a uma capacitação 

desse padrão de qualidade? 

Eu não tenho o menor receio de chutar. Tirando Física, Química, Matemática 

e Biologia, porque isso não existe no mundo todo, menos ainda no Brasil, você tem 

suficiente e adequado para enfrentar, por exemplo, em qualquer dos estados que eu 

lhe disse: Piauí, Sergipe, Ceará, Pernambuco, Rio de Janeiro, São Paulo. Tem 

recursos humanos, agora não tem preparado. 

 

(Raul – Você acha que é possível universalizar o modelo com os 

recursos humanos que a gente tem.) 

É possível universalizar o modelo, não fazer gambiarras. “Vamos fazer 

escolas em tempo integral”, mas você não passa quatro meses treinando os 

docentes em serviço, selecionando um gestor em serviço, aí nunca vai ter recursos 

humanos suficientes. Agora, você fizer o modelo na íntegra, quando eu digo na 

íntegra, respeitando as lotações locais, mas você utilizando o que você tem, como 

certeza! 

 

7. Conhece alguma experiência de capacitação de professores da rede 

pública acompanhada de uma certificação necessária para o professor ser 

recrutado para novos programas educacionais? Qual a sua opinião? 

A única que eu conheço foi a que a gente fez aqui.      

 

(Raul – Mas não havia uma certificação, havia?) 

Havia sim. Esses quatro meses, eles ficavam lá... 

 

(Raul – Mas não havia uma formalização, era ma coisa a parte...) 

Havia uma formalização.  

 

(Raul – Eles recebiam um certificado?) 

No contrato de gestão, eles assinavam, os professores com o gestor, não era 

com a Secretaria, com o gestor, e diziam: “Olha, eu estou aqui bem, vou ensinar isso 

aqui assim, o meu programa de ensino é esse, a metodologia é tal, eu vou ter o guia 
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de aprendizagem e vou ter um acompanhamento para mim. Se até o final do ano o 

resultado dos alunos não for tal, eu terei mais um ano de nova formação, novo 

investimento”. Após isso não. Quando chegar o final do ano você está certificado. 

Então você pode ser um professor desse tipo de escola. 

 

(Raul – Tinha uma formalização disso?) 

Tinha, inclusive tinha o bônus de três salários, quando eles atingiam 100% a 

meta. Quer dizer, não era ainda uma certificação que você pudesse usar como 

alguma coisa. Mas, por exemplo, isso contava para a carreira dele, contava uma 

série de coisas dentro do processo. 

 

8. Além da gestão, é necessária a padronização de um modelo 

pedagógico com procedimentos pré-definidos para os professores em sala de 

aula? 

Acho. Eu não diria “manualizado” tipo os meus programinhas do Alfa & Beto, 

porque isso aí é para ensino infantil. Só pode ser assim. Porque a tragédia que está 

aí não tem outro caminho não. Nossa, eu chega estou horrorizada com tanta coisa 

que eu estou vendo, nos municípios da gente. Nós estamos com os dez maiores 

municípios de Pernambuco. Então, menino de primeiro ano é zero de alfabetização. 

Então, para ele só estruturando. Agora, ensino médio eu acho que tem que ter, 

porque, é o seguinte, O discurso é que todos os professores estão muito bem 

preparados, todos os gestores estão muito bem preparados, mais ninguém sabe 

nem o que vai ensinar. Então, o mínimo de estruturação, de organização, é 

extremamente necessário. Agora, engessar, não. Até porque a construção desses 

quatro meses (de capacitação) é que vai mostrar exatamente o que ele vai fazer. E 

pode ter certeza que não vai diferenciar muito do que se você montasse um 

programa ideal. Não vai diferenciar, porque a gente fez isso e viu que chegou 

praticamente batia o da escola com o que a gente sonhava. Então é só você dar a 

chance, que aquilo saindo de dentro para fora tem outro valor. Você com certeza 

tem melhor resultado com aquilo. E com as crianças participando e a comunidade. 

 

(Raul – Mas e para o ensino básico de uma forma geral, você acha que 

necessário o material estruturado?) 
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Acho. Porque hoje você não tem regra para nada e você não sabe onde 

começa e onde termina, e a sala de aula virou um espaço que é uma incógnita. E 

não pode ser assim, porque você tem as notas para chegar ao final de cada ano e 

saber.         

          

9. Como vê a ideia de autonomia da escola? Em caso positivo, quais 

devem ser seus limites? 

A autonomia da escola é: a Secretaria bem pequeninha, com três gatinhos 

pingados lá em cima, mas com o domínio o que é que ela deseja que todos os seus 

alunos tenham e dando todas as condições para que os alunos recebam isso lá na 

ponta, que é a escola. Algumas pequenas, vai depender do tamanho de cada rede, 

alguns centros ali que vão apenas apoiar qualificadamente, e deixar as escolas tudo 

bem quietinha ali, tudo bem direitinho, fazerem aquelas coisas. Eu tenho que chegar 

ao final do ano ter isso. Para eu chegar ao final do ano e eu está com apoio aqui, de 

quem vai me municiar de recursos, daquilo, daquilo e daquilo outro, e do meu 

conselho gestor que eu vou montar com a minha comunidade, com meus 

empresários, os meus sindicatos, com os meus trabalhadores rurais, com quem 

mais seja e com as prefeituras locais. Eu não posso ver ensino de qualquer tipo, 

médio, o que seja, sem as prefeituras locais participando inteiramente daquele 

processo. Que é uma coisa que eu acho que pecou demais essa reviravolta que 

deram. Porque nossas melhores escolas eram as escolas onde havia o apoio da 

prefeitura também.  

 

(Raul – Mas o apoio da prefeitura era mais político, logístico...) 

Não, apoio de fato, fazendo parte do conselho gestor. Ao mesmo tempo que 

metodologia, gestão, ser implantado nas escolas do ensino fundamental, porque 

não, se é uma coisa que está dando certo, porque aí você consegue fazer a junção 

da rede, não é? O ideal era que isso partisse de pequeno, mas não parte, partiu de 

maior. Então vamos ver como é que faz. Nós temos uma prefeitura, que é a de 

Panelas, que a gente começou a implantar pela prefeitura e, tudo o que a gente 

fazia, as escolas do ensino infantil dele começaram a fazer: seleção de gestor, 

seleção disso, daquilo. E tivemos um bom resultado lá.      

 

(Raul – E esse limite de autonomia da escola, qual deveria ser?) 
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Por exemplo, eu acho que um convênio de cooperação técnica define muito 

bem isso. Você faz isso, você tem direito a opinião no conselho gestor. Agora, 

realmente, a autonomia é da escola. As regras são estabelecidas pelos parceiros. 

Ela vai ter que dar resultado, mas a autonomia é da escola. 

 

(Raul – Ela presta conta do resultado.) 

Do resultado. Se não prestar, até logo. Fecha a escola, a melhor coisa do 

mundo, fecha a escola, diga a ela que quem vai tomar conta dela agora é a 

prefeitura ou o Estado. É o melhor parceiro do mundo, porque num instante acaba 

com todas as histórias. 

 

10. Uma das explicações para projetos pilotos funcionarem bem e a 

qualidade cair com o aumento da escala é o fator motivacional. Em sua 

opinião, existem instrumentos capazes de manter a motivação da equipe em 

casos de replicação de um projeto piloto educacional? 

É o único remédio que a gente não encontra na farmácia, gotinhas de 

motivação. Eu nunca vi uma escola ou qualquer outra organização, olhe que eu já 

trabalhei muito em empresa privada, eu nunca vi uma organização onde você não 

saiba: „Esperam de mim isso, se eu fizer isso, eu vou ser recompensado dessa 

forma‟. Eu nunca vi faltar motivação. Agora, você chega numa escola, ninguém vem 

para você para dizer o que você tem que fazer, nem dá as condições para que você 

faça aquilo, aí é pedir demais, só a necessidade mesmo. Você vai ter professores 

que estão ali só por necessidade, sem nenhuma autossatisfação e você precisa de 

um grande gerente, um grande maestro, para fazer com que as coisas funcionem.  

 

11. Qual sua opinião sobre sistemas de incentivo que aumentam a 

remuneração dos professores em função de resultados? 

É a única forma de você conseguir o reconhecimento sem causar dano a uma 

organização. Quando você diz assim: „Vou fazer o reconhecimento social‟. Ótimo, 

perfeito. Funciona, chama, vai para a televisão, beija, abraça. Está tudo bem. 

Funciona para aquelas pessoas que estão naquele limite, com aquela necessidade 

para ser atendida. Mas isso não é para todos. Agora tem um, que é básico, que é 

essencial, que é remuneração, que é salário. Então se você faz alguma, que tenha 

todas essas coisas, mas que tenha atrelado reconhecimento em termos de uma 
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remuneração adequada e que você possa discutir com a pessoa: “Olha, tudo bem, 

chegou o final do ano, são três salários a mais. Agora, você só vai receber um. 

Porque não atingiu isso, isso e isso”. Esbraveja, sai gritando, mas no outro dia ele 

está muito melhor do que no dia anterior. 

 

12. Essa premiação por resultados deve ser homogênea para toda a 

equipe, deve obedecer ao critério de desempenho individual do professor ou 

deve considerar ambos, em um modelo misto? 

Totalmente mista. Não tem nenhum sentido fazer só coletivo ou fazer só 

individual. Porque quando você leva para o coletivo cai naquela mesma coisa, 

ninguém diz que dinheiro motiva, mas todo mundo sabe que dinheiro desmotiva. 

Falta de dinheiro desmotiva qualquer um. Se você pega e dá o mesmo dinheiro para 

todo mundo, isso acaba com qualquer sistema. Se você pega e dá só dinheiro para 

aqueles que foram muito bem posicionados com certeza que aqueles vão para o 

jogo verdade e desamor. Eu passo muito bem, não ensino a mais ninguém, e não 

quero que ninguém mais cresça comigo, não tenho interesse. Desagrega! Então, em 

vez de você construir, porque o que é uma organização, u uma escola, ou uma 

pessoa, ou uma família, o que você tem que fazer para construir e manter? Você 

tem que ser muito honesto com ela. E honestidade pega o que? Você dar o que é 

devido a cada um. A mesma coisa na organização, a mesma coisa na escola. Ora, 

professor, por exemplo, você pega aquele ano que os alunos todinhos em Geografia 

foram o caos, todos os professores de Geografia não conseguiram atingir as suas 

metas. O que é que a gente faz? Não dei o bônus individual dos professores de 

Geografia. Mas tem o bônus coletivo, porque ele é disciplinado, porque ajudou, 

porque isso e aquilo. E todos vão passar por uma formação de Geografia. Porque 

está claro que, se todos foram ruins é porque todos não sabem dá o seu recado 

corretamente. Aí todo mundo estudou nos seus cantos, se compra tudo o que é 

necessário, o que há de mais moderno no mundo, coloca para ele, e no outro ano, 

porque estudou, se saiu bem, continua e ganhou o bônus individual. E quem não 

estudou, não se saiu bem, os meninos não conseguiram alcançar resultado: “Amigo, 

demos outra oportunidade, paciência, e vá embora”, e morto de medo que se diga 

que ele por conta disso. Não cria problema, sai com outra visão. É a vida, 

infelizmente! Eu sou muito radical. 
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13. Há instrumentos capazes de assegurar a blindagem institucional de 

um programa de replicação de projetos pilotos de sucesso? 

Aí entra numa coisa que até hoje eu não entendo. (Suspiro) Eu acho assim, 

quer dizer, achava, não sei se eu acho mais, que você fazer todos os instrumentos 

legais você blindaria. Mas hoje eu vejo que não, porque chega e “desblinda” (risos) 

na mesma hora, porque faz outro.  

 

(Raul – Mudam as leis) 

Então, veja, a única coisa assim que eu, não sei ainda, assim, ter os 

instrumentos tem, porque senão nem consegue montar, era ter uma mobilização de 

fato de uma comunidade responsável, que eu não sei o caminho. Eu vejo assim nos 

cantos onde a sobrevivência está mostrando para mim, eu estou procurando ir mais, 

Serra Talhada eu tenho visitado mais, (suspiro) até Araripina era assim... 

 

(Raul – É a comunidade...) 

É a comunidade, conselho gestor, Ministério Público, por incrível que pareça. 

A sociedade responsável. Não é negociozinho de conselho de pais não. É uma 

unidade mais ampla que envolve poderes, Justiça, promotores recém-formados que 

estão agora com a lei na cara deles, que quando eles entendem que a coisa é séria 

eles vão e dão, é isso que eu estou conseguindo que tenha se mantido em Serra 

Talhada, em Araripina estava, mas agora foi derrubado. Mesmo assim eles 

derrubam. É impressionante. 

 

14. Gostaria de fazer alguma consideração adicional? 

Não. 

 

(Raul – Eu queria só colocar algumas considerações. Essa coisa do 

percentual é impressionante. Algumas pessoas, Marcos Magalhães, por 

exemplo, diz que só tem 20%. Só você e Viviane Senna acham que dá para 

trazer todo mundo. Os outros acham que o nível de qualificação é tão baixo 

que...) 

Eu concordo plenamente. O nível de qualificação é zero. 
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(Raul – Mas e o fato de muito você mandar de volta, porque não se 

aproveita?) 

Eu mandei muito poucos de volta porque não se aproveitam. Porque aqueles 

que não queriam nada foram embora. 

 

(Raul – Mas o percentual era pequeno?) 

Eram 12 mil alunos, 860 professores. 

 

(Raul – Quantos voltaram para casa?) 

De 860, voltaram para casa cinco. 

 

(Raul – É um dado importante) 

É, porque os outros saíram, porque viram que não tinham condições. Que já é 

uma grande coisa. 

 

(Raul – E somando os que saíram e os que foram mandados embora?) 

Saíram uns 13, mais os cinco que foram mandados embora. Não ultrapassou 

30. Dos que saíram, eu não tenho certeza, mas o cinco eu sei, porque passaram 

pela minha mão. Mas tiveram outros que saíram, alegando outro trabalho, alegando 

isso, o que era ótimo. Agora, os professores que entraram na primeira leva, dos 50 

ficaram 25 e dos 25 ficaram 13 ou 12. Tudo bem. Mas por quê? Na primeira leva, 

nem a gente sabia o que a gente queria. Então eu não posso dizer é que porque 

eles não estavam adequados. A gente que não selecionou correto. Então eu não 

posso fazer essa avaliação. Quando doutor Marcos fala isso, ele fala em relação ao 

Ginásio, porque ele tem muito a visão do Ginásio. Já arenguei com ele por causa 

disso. Física, Química e Biologia não, porque não tem em canto nenhum. Mas, nós 

temos um manancial de Português, de Geografia, de Matemática, muito bom. Agora, 

falta o essencial, que é dar as condições, livro, programa de computador, para que 

ele se prepare. Não precisa fazer muita coisa não. 

 

(Raul – Como os professores reagem à questão do ensino estruturado?) 

No começo, odeiam.  

 

(Raul – Por que?) 
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Porque, no início, dá mais trabalho. 

 

(Raul – Mas não facilita, porque já está estruturado?) 

Não, porque eles são auto-suficientes.  

 

(Raul – Eles são? Eu sei que os sindicatos são, mas eles são também?) 

São. Até o terceiro mês eles não têm a clareza disso. A partir do quarto mês, 

quando o aluno, que também está sendo preparado da mesma forma que ele, 

começa a perguntar, aí claramente ele chega e começa a ver como é mais fácil ter 

um guia de aprendizagem que me ensina claramente o que é que eu tenho que 

ensinar. O be-a-bá está ali. Não está tão dito como o manual de primeiro ano e 

segundo, mas está muito claro. Aí já ficam gostando. 

 

(Raul – Ele é treinado como dar aula?) 

É. O tempo todo. 

 

(Raul – Você deve dispor o assunto dessa maneira, fração se dá com 

esse exemplo...)  

Não só isso. Os laboratórios têm as experiências prontas, que é a grande 

questão ainda dos laboratórios, porque eles não sabem usar os materiais... 

 

(Raul – Por exemplo, Matemática, fração você vai com esse exemplo, 

teoria do conjunto você vai com esse exemplo...) 

Se você quiser, nós temos três exemplos para você. Esses três exemplos 

estão aqui, use, o que você quiser. A gente não diz use só esse. A gente dá um kit 

com tantos exemplos e dá. Ele não sabe montar. Aí quem é que está lá? Quem está 

lá é o professor do Centro mais velho, que já passou por isso, e diz: “Olha, eu vim 

aqui para passar minha experiência. Eu tive muita dificuldade de dar aula dessa 

forma, e estou dando agora assim”. Não há uma capacitação, nem uma formação na 

linha tradicional. É muito mais uma troca. Outra coisa que se sistematizou e se 

sistematizou muito bem: todos os melhores do primeiro ano eram os monitores das 

outras escolas. 

 

(Raul – E eles levavam suas experiências) 
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“Olha, eu apanhei, o menino de lá fez isso, o menino de Petrolina não queria 

ir de jeito nenhum, a gente só conseguiu se fosse assim...”. Até para o uso da 

biblioteca. A gente fazia todo um remanejamento das bibliotecárias... 

 

(Raul – Sua briga com Marcos foi por quê?) 

Porque ele acha que o Estado não tem a menor condição de bancar o 

programa dele. E eu acho que tem sim, desde que tenha o apoio maciço para 

começar, e depois um apoio qualificado. 

 

(Raul – Que ele tenha a tecnologia) 

É. E outra coisa. Não pode ser uma tecnologia como as que temos em nossos 

manuais. Na pode ser só isso. Eu acho que o mais importante para você replicar 

isso para, sei lá, 200 mil alunos, é você conquistar as pessoas. 

 

(Raul – O parceiro privado poderia chegar depois, você acha?) 

Eu acho que ele ficaria exclusivamente para a reunião de planejamento de 

final de ano, a reunião de resultados de final de ano, e eventualmente ser chamado 

quando houver alguma dificuldade em planejamento e gestão. 

 

(Raul – Mas não é imprescindível) 

Não. 
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Entrevistado 5 

 

1. De acordo com sua experiência, há vantagens evidentes do ensino em 

tempo integral sobre o ensino em tempo parcial? 

Eu acho que há. O tempo de permanência na escola eu acho que é um fator 

estimulador, mas não é só o tempo. O tamanho da jornada, a duração da hora-aula 

são coisas que a gente sabe que tem influência no processo, mas tem também um 

conjunto de outros fatores. Porque se você tiver também um tempo muito longo 

numa escola sem estrutura é um tempo de tortura e não um tempo de prazer. Então 

eu acho que a principal vantagem é você ter condições de trazer outros elementos 

importantes no processo de aprendizagem, é você poder aprofundar mais, não ter 

um processo tão aligeirado, e enraizar mais mesmo o professor e o aluno na escola. 

Tem uma vantagem grande em relação a isso, tanto é que em países mais 

desenvolvidos a jornada é integral. Não existe nem turno da noite. Na maioria dos 

países da Europa é assim. 

 

2. Há uma afirmação recorrente entre educadores: “É relativamente fácil 

realizar um projeto piloto de sucesso. Difícil é universalizar essa experiência 

para toda a rede”. Qual a sua opinião sobre essa afirmação? 

Eu acho que ela tem procedência, porque quando você implanta um projeto 

piloto, você foca naquilo dali, você canaliza as energias numa experiência muito 

circunscrita a determinado território, a determinada condição, a determinada 

clientela. É pensado exatamente para aquilo ali, é um padrão. Para você expandir, 

você tem que tratar com a adversidade, com ouro tipo de dificuldade, você não pode 

ter um programa simplesmente, tem que transformar em política, e aí existe uma 

série de outros determinantes que às vezes impedem o sucesso. 

 

3. Que oportunidades e obstáculos existem para a reprodução de um 

projeto piloto com o objetivo de universalizá-lo por toda a rede escolar? 

E um outro cacoete que eu acho que a gente tem, em educação e em outras 

questões: se é para universalizar, não precisa ser muito bom. Isso é muito 

relacionado à questão da meritocracia, da premiação, da seletividade. Então, ele é 

tão bom que a gente tem que selecionar as pessoas que vão ser atendidas por ele. 

Então, a universalização, que é a outra pergunta, ela tem que ser para todos. Se é 
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universal, é para todos. Então você tem que universalizar o projeto como política, 

independente de uma seleção que sempre foi a marca, e ainda é, desses projetos 

pilotos.  

Então eu acho que as oportunidades são exatamente o referencial. Se você 

tem uma experiência piloto de sucesso ela tem que ter o referencial para sua 

ampliação. Ela tem que ser analisada, acho muito bom você está avaliando, os 

pontos positivos, os pontos negativos, o que é que pode ser adaptado, porque uma 

experiência nunca é totalmente copiada. Ela tem que ser contextualizada. 

E, entre os obstáculos, o principal que eu acho é a cultura dessas atividades, 

que é muito forte. Vai ser um prêmio. “Mas um prêmio para tanta gente! Eu nem 

valorizo esse prêmio, porque tem 50 pessoas que vão ganhar esse prêmio”. Eu acho 

que isso dificulta, como dificulta também muito o entendimento do que é uma 

reprodução. A reprodução não é uma mera troca. O que é que deu certo ali? O 

sistema de laboratórios, a ampliação do tempo escolar, a capacitação permanente 

em serviço dos professores. Isso são valores que poderiam ser replicados. Então, eu 

acho que os obstáculos estão muito na cultura da rede, no entendimento do que é 

uma rede, no entendimento do que é uma experiência e na reprodução dessa 

experiência. 

 

(Raul – Mas por parte dos professores da rede ou por parte de quem 

quer transformar o piloto em política de rede?)      

Eu acho que de todos, de todos os dois. Mas como o gestor tem uma 

responsabilidade maior, nessa hora, eu acho que o entendimento da gestão ainda é 

muito forte nisso. Na hora que você tem um projeto piloto bom, você tem uma boa 

vitrine. Mas ate os professores que vão para ali, eles estão sendo acionados, eles 

têm outros tipos de contratos, eles têm outro tipo de salário. Aí isso se admite que 

não pode ser para a rede toda. Então eu acho que é muito essa cultura, e esse 

desafio de se entender o que é uma referência e o que é uma mera reprodução. 

 

 4. Quais instrumentos de gestão podem assegurar a qualidade da 

educação na progressiva implantação de um novo modelo em uma rede 

escolar? 

Eu acho sim. Primeiro eu tenho que ver qual foi o foco do piloto? Que era o 

foco que eu mais me debatia. Porque o foco dali foi: uma escola tradicional, uma 
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escola de renome, uma grife, vamos dizer assim, que todo mundo se interessava, 

estava com dificuldade estrutural, foi feito uma grande reforma... Eu acho que as 

palavras do Marcos Magalhães em relação a isso. O ambiente está tão bom, nós 

vamos oxigenar esse ambiente. Alunos que eram daqui, eles não podem 

permanecer. Foi feita uma seleção para ir para lá os melhores. Então, o piloto, nesse 

aspecto, ele falhou, ao meu ver, porque o foco dele foi ter uma experiência boa, e foi 

uma experiência boa inegavelmente, mas com pessoas que podiam dar aquela 

mesma resposta. O desafio do piloto para mim é o foco. 

 

(Raul – Deixa eu fazer um parêntese aqui que eu acho que é importante. 

A ideia dele era de seleção mesmo, mas o MP proibiu. E depois ele tentou 

reproduzir. Ele foi para Bezerros, ele foi para 13 escolas e depois foi para 20. 

Então a busca dele era ir reproduzindo isso. A pergunta é: você acha que é 

possível essa universalização?)   

Acho, se a gente não fizer uma mera reprodução. Aí é que a gente tem que 

estabelecer uma diferença conceitual. O que é uma mera reprodução e o que é uma 

experiência que deu certo. Ela pode dar certo no Recife, em Bezerros, em Petrolina, 

em Garanhuns? Pode. Agora a gente não pode simplesmente transportar. Na 

educação, é muito importante a gente ver o contexto. Então, quais são os 

referenciais dessa experiência? É um currículo diferenciado, é a ampliação da 

jornada, é um professor com capacitação, é aquela ideia de aulas de laboratórios. 

Então isso você pode fazer. Agora, enquanto que o foco aqui era uma clientela X, 

que depois a gente teve que exigir que viesse de escola pública, a escola parecia 

que ela queria se diferenciar da rede pública. Chegou ao ponto de alguns alunos de 

escola particular correrem para se matricular pelo call center, para dizer que estava 

matriculado, para garantir. Por que ela tinha que parecer com uma escola particular 

se ela é uma escola pública? Aí eu acho que nesse aspecto é sim possível a gente 

replicar, se não tiver essa intenção de simplesmente reproduzir. E de diversificar os 

pontos, porque eu sempre dizia: “Se ela é uma escola tão especial, e ela é uma 

escola especial, devia ser para alunos de mais dificuldade, de mais vulnerabilidade, 

porque eles passariam o dia ali”. “Será que é ideal começar pelo ensino médio ou a 

gente poderia ter começado pelo fundamental?” Então eu acho que essas são 

perguntas que na reprodução, na ampliação, elas precisam ser feitas.  Para mim, ela 

é capaz de ser replicada se a gente pegar os referenciais básicos da experiência. 
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“Quais são?” São esses, são esses, são esses. São referenciais que podem ser 

universalizados, e ali tem muita coisa que pode ser universalizada, então vamos 

tocar.  

 

5. Como vê a utilização de tecnologia de gestão do setor privado em 

redes públicas? Essas parcerias são imprescindíveis para o sucesso dos 

programas de qualidade da educação? 

Elas não são imprescindíveis. Elas podem ser, no máximo, necessárias, 

pontualmente. Eu acho que a gestão pública tem que se rever muito nessa aparente 

disputa de competência, de qualidade. Uma gestão pública não se manifesta da 

mesma forma da gestão privada, porque a intencionalidade política da gestão 

pública é diferente. Por exemplo: a gestão privada tem como objetivo acumular 

capital, dar lucro. A tal da responsabilidade social que hoje algumas empresas 

fazem já é uma forma de ampliar, uma propaganda, é a imagem, é importante, a 

sociedade precisa, o poder público não chega em todo canto, é incapaz muitas 

vezes. Tudo bem. Mas ela não tem aquela intencionalidade política de atender ao 

direito. A grande diferença é essa para mim. A gestão pública tem a função social de 

atender o direito da população. Então, é outra perspectiva. Algumas tecnologias 

utilizadas podem servir de referência, podem, desde que não sejam a essência da 

gestão. Essa questão do controle, do monitoramento, do desempenho, que são 

coisas que estão distorcidas na gestão por vícios do patrimonialismo, do 

fisiologismo, falta de concurso público durante muito tempo, falta de democratização 

da gestão, principalmente o patriarcado gerencial, que é uma coisa muito forte 

ainda. Mas a forma de rever isso não é copiando a gestão privada. É a gestão 

pública se qualificando, concurso público, qualificação, plano de carreira, processos 

administrativos rigorosos, demissões, exonerações... O que a gente puder fazer para 

preservar o público como um espaço de direito e possibilidades. Possibilidades 

inclusive de gerenciamento. Hoje eu estou vendo e na nossa área então é muito 

forte, eu comentava outro dia sobre você. “Raul foi secretário de Cultura, foi 

secretário de Planejamento e secretário de Educação, sem nunca tem sido 

professor”. Mas, hoje, a sua imagem é mais ligada a que? A educação. Porque tem 

que ter uma identidade. Não dá para você simplesmente dizer que o problema da 

educação é um problema de gestão. Até porque a gestão da educação tem uma 

série de desdobramentos, de mediações, de intervenções, de interfaces, que você 
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não pode dizer: “Na fábrica deu certo assim, na empresa deu certo assim, no banco 

deu certo assim, na escola vai dar certo assim”. Eu acho que a educação a gente 

tem que tentar um pouco mais e na gestão pública entra muito disso, dessa 

intencionalidade política. E aí você não pode ter certos instrumentos que você tem, 

alguns são também utilizáveis em todo canto. 

 

(Raul – Desses que você acha que não deveriam ser utilizados, você 

pode citar um?)     

Essa questão mesmo de resultados a qualquer custo. Porque hoje tudo se 

trabalha com metas. O que eu acho que é bom. Você mesmo tem seu gabinete e 

sabe. A gente cobra, a gente tem metas e quer resultados. Todo mundo que está 

numa ação quer resultados. Mas na empresa privada, essas metas têm um 

referencial do lucro, da disputa, da competitividade. Enquanto que na gestão pública 

não é assim. Qual é o sentido da meta na gestão pública? É o atendimento à 

população, é a melhoria da qualidade do ensino, é a prevenção em relação à saúde, 

é a diminuição dos índices de violência. Então isso não são metas atingidas como se 

busca a competitividade no setor privado. A competitividade na gestão privada é um 

motor, enquanto que na gestão pública não é. É outro nível de motivação, que eu 

acho que falta em alguns servidores, em alguns gestores, é o espírito público, que é 

a função social do serviço público. 

   

6. Na rede pública há recursos humanos (gerenciais e docentes) 

suficientes para a universalização de um projeto piloto de sucesso? Em caso 

negativo, é possível estimar o percentual de pessoal apto a uma capacitação 

desse padrão de qualidade? 

Em tese, todo mundo deveria estar capacitado para tal. Você passou por um 

concurso, você está dentro de uma escola, você tem todo o tipo de aluno, bem 

diversificado. Em tese, todo mundo deveria estar. Agora, para uma experiência piloto 

de sucesso, eu acho que isso tem muito a ver com a motivação para aquela 

experiência. E aí tem muito haver também, pegando no ambiente da escola, com o 

ambiente da escola. Eu já vivenciei uma experiência piloto numa escola que estava 

com dois anos, a Escola do recife, quando ela estava começando. E a gente, para 

viver essa experiência, a gente se referenciou em duas escolas da rede: a escola 

Rotary, de Nova Descoberta, e a outra eu não me lembro qual. Era a gente 
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concentrar as aulas de uma determinada disciplina num dia só. A gente tinha um dia 

cinco aulas de Português, outro dia, cinco aulas de Matemática, outro dia três aulas 

de História e duas de Educação Física, outro dia três aulas de Ciências e duas de 

Artes, outro dia três de Geografia e duas de Inglês. Então, foi uma experiência que 

teve que ser muito pactuada com os professores e os professores exigiram uma 

capacitação específica. Porque uma coisa é você passar 50 minutos dentro de sala 

de aula, outra coisa é você passar quatro horas, controlando os alunos e fazendo os 

alunos aprenderem, estimulando e tudo. Para isso, a gente não chamou ninguém de 

fora. Foi uma experiência vivenciada com as pessoas da escola mesmo, mas ela foi 

pactuada, nós convencemos as pessoas que aquilo era uma forma de aprofundar 

mais os conteúdos de cada uma das disciplinas. Não ficar fragmentando em 

aulinhas de 50 minutos, não dava para fazer tudo geminado, porque geralmente 

professor tem outra rede e tal. Teve que reorganizar os horários e nós, da 

coordenação, tivemos também que nos capacitar para o processo de 

acompanhamento, de monitoramento, de fiscalização e tudo o mais. Mas fomos nós 

que fizemos. Tivemos algumas reuniões com escolas que tinham essa experiência, 

visitamos, pesamos e vivenciamos essa experiência durante três anos. É para ver se 

o resultado da aprendizagem tinha, de fato, sofrido influência benéfica dessa 

experiência. Mas foi preciso estudar, pactuar, convencer, todo mundo se sentir 

convencido, para a gente botar a experiência. Às vezes não é isso que ocorre com o 

piloto. O piloto é feito de cima para baixo. “É para fazer!” Aí ele oferece alguns 

benefícios, é esse ofereceu, e o seu sucedâneo, que são as escolas de referência 

também oferecem. Tem uma gratificação bem maior do que de quem não está lá. 

Então as pessoas termina se integrando a ele mais, digamos assim, de fora para 

dentro. Eu acho que isso dificulta de você achar que é uma experiência que 

qualquer um pode se submeter a ela e cumprir as exigências daquela experiência, 

sem precisar você transformar radicalmente. “Não, você não presta. Eu tenho que 

trazer gente nova”. Eu acho que você tem que jogar com aquilo que você tem.  

 

(Raul – Você disse que na teoria todo mundo deveria estar qualificado. 

Mas e na prática, todo mundo está?) 

Não, não está qualificado, porque a gente tem problemas na formação inicial 

e o questionamento da formação inicial é muito baixo, se você for olhar o 

questionamento da prática docente propriamente dita, porque a faculdade e as 
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universidades são um pouco preservadas de uma crítica mais efetiva do que a 

escola pública. Quem não presta parece que é só a escola básica, mas começa já 

lá, na Licenciatura. O processo de formação está muito deficiente, muito limitado. Há 

abertura de muitos cursos sem o rigor. Então você já tem saindo dali o profissional 

mal formado. Aí ele vem para uma rede que é deficitária em termos de estrutura, de 

equipamentos, de bibliotecas, do próprio processo de capacitação continuada. Se 

tenta, se tem uma experiência aqui, mas eu acho que ainda é pouco para o que a 

gente precisa para função que realiza. O nível de leitura, o nível de cultural, tudo 

isso são coisas que precisam ser muito estimuladas. E aí a formação continuada, 

que tem que responder para isso, para que a dinâmica de sala de aula, as 

modificações constantes do perfil do aluno, do papel da escola. Eu hoje vou para 

uma atividade, eu me aposentei há pouco tempo, relativamente, e estive em sala de 

aula quase até o tempo de eu me aposentar. Quando eu entrei no sindicato, eu já 

tinha 20 anos de sala de aula, passei cinco com disponibilidade parcial e cinco com 

disponibilidade total. Quer dizer, praticamente eu passei 25 anos dentro de escola. 

Faz pouco tempo e eu já acho diferente! Eu acho que esse processo de capacitação 

continuada também é deficiente, por isso é que eu digo que é em tese. Mas, na 

realidade, a gente não tem.      

 

(Raul – Você consegue, intuitivamente, dizer um número mais da 

metade, menos da metade...) 

Mais ou menos. Eu acho que é mais ou menos a metade. Eu acho que a 

gente tem mais ou menos a metade dos professores que querem ser professores, 

que querem ser professores, que gostam de ser professores, que procuram ser 

melhores professores, vencer dificuldades. A outra metade está ali porque não teve 

opção. Alguns ficam simplesmente esperando o dia da aposentadoria chegar.  

 

7. Conhece alguma experiência de capacitação de professores da rede 

pública acompanhada de uma certificação necessária para o professor ser 

recrutado para novos programas educacionais? Qual a sua opinião? 

Não, não conheço nenhuma experiência. Sei que a gente começou a discutir 

isso com o pessoal do Arco (???) (23:40), que não teve condições políticas de levar 

isso adiante. Eu participei de um seminário... 
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(Raul – E qual sua opinião sobre isso?) 

A minha opinião é que a certificação não deve ser para excluir. Ela deve ser 

um instrumento de progressão na carreira, um instrumento de verificação dos pontos 

falhos na formação, pontos de diagnóstico, portanto, e um instrumento de referência 

para os conteúdos do processo de capacitação. Não é que eu ache que o poder 

público deva sustentar um mal profissional a vida inteira, mas já que ele entrou, 

entrou por concurso, o poder público tem a obrigação de qualificá-lo a vida inteira. 

Como rigor, eu sempre digo isso, o processo de avaliação, em uma escola, de um 

professor e os concursos devem ser tão rigorosas, que a pessoa mesma diga: “Não, 

isso aqui não dá para mim não”. Mas é o contrário. Você vai fazer Magistério porque 

é mais fácil. Não tem Química, não tem Física, não tem Biologia, não tem 

Matemática, é uma carreira que basta você ter amor, paciência, um jeitinho com 

criança. E não é. Primeiro é uma profissão que você tem que gostar de estudar. 

Você tem que estar sempre estudando e se atualizando. Então eu acho que o rigor 

tem que ser no ingresso, um rigor maior no ingresso, e, a partir do ingresso... Agora 

está sendo lançada pelo MEC a Instrução Normativa número cinco, ou é número 3. 

É uma prova optativa, a grande diferença para o que Cristóvam lançou era isso... 

 

(Raul – A de Cristóvam era obrigatória?) 

Era. E a gente apelidou de selo de qualidade (risos). Parece que ele não 

chegou a evoluir muito, porque ele foi tão torpedeado que nem chegou a evoluir. 

Parece que essa não é obrigatória e ela serve de referência também para os 

municípios.  

Como é que é mesmo o nome? Parece que é Exame Nacional. Eu estou até 

estudando a Portaria, porque eu vou até fazer uma palestra sobre ela. Deixa eu ver 

o nome dela aqui nos meus papéis. É Portaria Normativa número 3. Ela fala disso, 

mas ela dá margem para a pessoa. Quem quer, faz. Então é uma forma de você se 

reciclar, porque você vai ter que estudar para aquilo, você vai ter que rever muitos 

conteúdos da sua formação, se você quiser fazer, e alguns sistemas podem utilizar 

aquele resultado para desenvolvimento da carreira, diagnóstico de como está a 

saúde intelectual e cultural da rede, e, portanto, referenciar o processo de 

capacitação permanente em serviço. 
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8. Além da gestão, é necessária a padronização de um modelo 

pedagógico com procedimentos pré-definidos para os professores em sala de 

aula? 

Não, não acho necessário. Eu sou muito contra esses, eu trabalhei, fui 

formada nessa escola de você ter planos de aulas padronizados... 

 

(Raul – Manuais, com exemplos...) 

Tinha verbos que a gente não podia usar, tinha verbos que a gente podia usar 

nos planejamentos. Fui formada nessa escola, na escola positivista, eu entrei na 

faculdade na década de 70, e era o supra-sumo, levar o aluno à. Então, os planos 

eram muito padronizados e muito fechados. E aí, diante de uma situação 

inesperada, como é que a gente vai atuar? Eu acho que temos que ter parâmetros 

curriculares, temos que ter diretrizes, não dá para você expropriar o aluno de 

determinado conhecimento universal. Até para você ter os elementos de aferição, os 

mecanismos que hoje existem de aferição de aprendizagem, o Enem, o Ideb, etc e 

tal, você tem que ter um mínimo, ou pelo menos um referencial que vá, de uma certa 

forma, compor os currículos de todas as escolas. Agora, manuais, eu acho que são 

importantes no sentido de um instrumento de pesquisa. Eu acho o livro importante, 

ele desenvolve o hábito da leitura, ele desenvolve o hábito da pesquisa, mas você 

tem que ter muito cuidado para aquilo não ser o único instrumento que o professor 

vá usar e que o aluno vá usar em sala de aula. Eu acho que essa padronização de 

um modelo pedagógico, com esses elementos pré-definidos, ele engessa muito o 

professor. E uma das características mais salutares para um professor, eu acho que 

é a criatividade, que ela nasce muito dessa relação professor-aluno. Então, se ele 

tem um manual que ajuda, mas ele não pode se prender. Aí muitos processos 

avaliativos hoje, dentro dessa mecânica gerencial, você não pode se afastar dali, 

porque senão o seu resultado vai ser um resultado inferior ao que está ali. Ao você 

corre esse risco também de, como é, efeito resposta, não é? Você corre esse risco. 

A resposta tem que ser essa. É feito esses cursinhos pré-vestibular, que preparam 

tendo como referência a prova do vestibular anterior. Aí tem todo aquele processo 

de memorização, memorização, acabou o vestibular, ninguém lembra mais. Eu 

nunca me esqueci de uma conjugação verbal que dizia: batei e abre-se-vos-á (???) 

(30:03), porque a gente fazia assim e assim. Mas me pergunte qual é o tempo, como 

é para ser usado, em que condições, que eu não me lembro. 
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9. Como vê a ideia de autonomia da escola? Em caso positivo, quais 

devem ser seus limites? 

A autonomia deve ser uma autonomia pedagógica, e o limite é fazer parte de 

um sistema. Se ela faz parte de um sistema, ela não tem autonomia contra as leis do 

sistema, contra as normativas do sistema. Então ela faz parte de um conjunto. Não é 

que seja uma autonomia relativa, é uma autonomia circunscrita à função dela, de 

escola. Ela não pode ser maior que a Secretaria de Educação, do que o próprio 

sistema. 

 

(Raul – Mas ela deveria atender a algumas exigências da direção do 

sistema ou ela apenas está presa a uma estrutura normativa, e ela mesma 

define o caminho dela?) 

Não, eu acho que a autonomia dela é a definição do projeto pedagógico. 

 

(Raul – Certo. Se ela tem metas a cumprir ou não, isso é uma questão 

dela, dela com a comunidade, ou ela estaria obrigada a respeitar a essas 

exigências do sistema?) 

Eu acho que elas estão obrigadas, estão obrigadas porque são um ente 

público. Ela não pode dizer, por exemplo, quais são os alunos que ela quer receber, 

ela não pode dizer quais são os professores... 

 

(Raul – Em relação a resultados. Desse sistema de avaliação, por 

exemplo, ela estaria obrigada a ter um determinado desempenho, perante o 

Ideb ou o Saeb?) 

Sim, porque o Ideb e o Saeb terminam sendo o somatório de todas as 

escolas. Uma das coisas boas, eu não sei se foi na sua gestão ou se foi na gestão 

anterior, é que a gente tinha aqui, no Saepe (Sistema de Avaliação do Ensino Básico 

de Pernambuco), o resultado geral da rede, e o resultado por escola, que não 

precisava ser divulgado. Porque não é para a escola competir com a escola vizinha, 

para saber se ela está melhor ou pior que a vizinha, mas para ela rever a ela própria. 

Eu melhorei ou eu piorei em relação ao ano passado? O que foi que eu melhorei, o 

que foi que eu piorei. Então, eu vejo a autonomia nesse sentido, na elaboração do 

projeto pedagógico, porque nem todas as escolas são iguais, as clientelas não são 

iguais, o livro não é igual, a perspectiva pode ser outra, mas ela não é isolada. Ela 
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faz parte de um conjunto e esse conjunto tem a sua própria organização, seja legal, 

seja pedagógica.  

 

10. Uma das explicações para projetos pilotos funcionarem bem e a 

qualidade cair com o aumento da escala é o fator motivacional. Em sua 

opinião, existem instrumentos capazes de manter a motivação da equipe em 

casos de replicação de um projeto piloto educacional? 

Eu acho que isso vale para tudo, não é só na educação. Agora, o instrumento 

utilizado hoje é o financeiro. Cristóvam Buarque tem uma frase que eu acho que é 

muito válida para tudo o que se faz em educação, que diz assim: “Educação se faz 

com três partes do corpo: cabeça, para pensar, a parte intelectual; coração, para se 

apaixonar; e o bolso, para sobreviver”. Então, eu ainda acho que essa velha fórmula 

é muito importante (risos). Mas eu ainda acrescento, que é uma parte mais 

subjetiva, que é a parte da identidade com o projeto. Mesmo que você tenha tudo 

isso – até porque, se você não se apaixona, se você não tiver identidade, se você 

não se sentir parte daquele projeto, você não está vendo que é com o seu trabalho 

que aquilo está dando certo. Então, eu acho que é isso que está faltando um pouco 

na educação. Há muita demonização na educação: as escolas não prestam, os 

professores são ruins, os alunos são cheira-cola, o que a gente vai fazer, a merenda 

está podre. Tudo o que é de ruim na educação, há uma coisa assim, parece que dá 

até uma convulsão de se mostrar. As pessoas acham que são missionárias, que são 

bobinhas, porque acreditam. Se você não acreditar você não faz. Como é que a 

gente bota isso na gestão? Tem a parte subjetiva, das pessoas se sentirem 

importantes, e a parte objetiva, que é a parte da valorização profissional mesmo, 

com uma remuneração digna. 

 

11. Qual sua opinião sobre sistemas de incentivo que aumentam a 

remuneração dos professores em função de resultados? 

Eu sou contra adicionais por resultado. Eu acho que o que deve ter é 

desempenho, é uma carreira que contemple o desempenho, medido objetivamente 

por variáveis.  

 

(Raul – Fica um pouco parecido com o conceito de resultados, não é?) 
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É e não é. É porque tem coisas que não são mensuráveis, mas que não 

podem faltar num bom profissional. Por exemplo: pontualidade, assiduidade, 

vivenciar a disciplina minimamente, resultado do aluno. 

 

(Raul – Isso mereceria, tem uma tabelinha dessa para você aferir isso 

que você está levantando aí, isso mereceria uma remuneração maior por 

merecimento...) 

Não, eu acho que isso mereceria você ter um... A gente está fazendo um 

modelo aqui (risos). Isso mereceria você ter, por resultado, uma progressão na 

carreira, mas não um prêmio, porque isso termina sendo um benefício salarial 

também. Mas você sente que você está crescendo na carreira. Isso tem um efeito 

subjetivo muito forte. Eu entrei aqui, mas eu fiz um curso de pós-graduação e passei 

para aqui. Foi o meu esforço. Eu tive um desempenho, meus alunos, com o meu 

esforço, eu sai para essa outra faixa e incorporei isso no meu salário. O prêmio, 

agora a gente está com uma experiência de prêmio na rede, que é o BDE, tem um 

efeito muito transitório.... Tem sempre confusão. 

 

(Raul – Todo mundo está batendo a meta?) 

Não, porque a meta ela não é total. O prêmio ele é relativo a que você 

alcança. Não está batendo 100% não. Na sei se a meta é 50... Só ganha prêmio 

quem atingir o mínimo de x. Tem uma coisa positiva, que eu acho que qualquer 

sistema de incentivo tem que considerar que é o coletivo. Eu acho que tem essa 

variável também. A escola como um todo. Não adianta eu ser um excelente 

professor, sozinho, dentro de uma escola. Vou ter poucos resultados. Então eu acho 

isso é importante, mas também a pessoa. Porque não dá também, no serviço 

público isso é muito comum, você consegue tudo porque meia dúzia carrega a 

escola.  

 

12. Essa premiação por resultados deve ser homogênea para toda a 

equipe, deve obedecer ao critério de desempenho individual do professor ou 

deve considerar ambos, em um modelo misto? 

Eu acho que deve ser sempre coletiva, para poder a exigência ser coletiva na 

responsabilidade do êxito do projeto pedagógico. Se tiver de ser, eu acho que tem 

que ser coletiva. Agora, tem que ser coletiva com o acompanhamento do 
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desempenho de cada um. Porque senão, muitas feitas a obra está feita, aí todo 

mundo ganha e... 

 

(Raul – Um controle externo ou interno?) 

Um controle interno. Se a gente tivesse os conselhos funcionando 

plenamente, a gente tinha outro patamar de exigência. 

 

13. Há instrumentos capazes de assegurar a blindagem institucional de 

um programa de replicação de projetos pilotos de sucesso? 

Eu tenho muito medo de blindagem, porque em política... 

 

(Raul – Mas eu falo em blindagem no sentido de garantir a 

continuidade...) 

Ah, você não fala blindar no sentido de fechar, mas de garantir a 

continuidade. Acho difícil, muito difícil. Porque a continuidade das políticas públicas 

ela é muito mediatizada pelos grupos políticos que assumem o governo 

conjunturalmente. Às vezes mantém a mesma experiência, mas muda uma 

virgulazinha para dizer que é uma experiência nova. Primeiro muda logo o nome e 

depois fazem algumas mudanças, que não são mudanças de fundo mesmo, 

mudanças de essência, e vai continuando. Eu acho que a continuidade, inclusive, 

ela deve ser permeável a mudanças. Eu não sou contra isso não. Mas mudanças 

que não sejam xxx (40:53) dessas mudanças externas. Mudanças determinadas 

pelo próprio processo, pela própria necessidade da escola, pela própria dinâmica 

social, pelo próprio avanço da ciência, da tecnologia, novas formas de aprender que 

vão sendo incorporadas. Aí eu acho que a experiência deve ser permeável a isso. 

Infelizmente, muitas vezes, não é isso que ocorre. Muda simplesmente por mudar, 

pelo capricho, porque era de um grupo político, assumiu outro. Enfim, eu acho que 

em educação essa própria questão da continuidade ela tem que ser muito pensada 

com outros referenciais, que é o bem estar do aluno, o processo de aprendizagem, 

se de fato aquilo está correspondendo ao que a população deseja. 

 

14. Gostaria de fazer alguma consideração adicional? 

Não, eu acho que você pegou tudo. Sobre a experiência em si, eu tenho uma 

grande dúvida se seria ensino médio ou fundamental. Sei que o ensino médio, do 
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ponto de vista do desenvolvimento, meninos de 14, 15 anos, estão mais vulneráveis, 

mas do ponto de vista da aprendizagem , de você ter mecanismos tão bons do ponto 

de vista da aprendizagem, não seria melhor pegar do nascedouro, como se diz. Isso 

a gente vai ter agora um parâmetro interessante com esses centros de educação 

infantil, que vão ser em horário integral. É uma experiência, pelo menos a 

estruturação, é semelhante. Uma estruturação com horário integral, com atividades 

complementares, não somente as atividades básicas do currículo, atividades 

complementares para outro extremo. Aqui você começou com o ensino médio, agora 

você está pegando os pequenininhos. Eu acho que o melhor dessa experiência é a 

reestruturação do tempo e da organização da rede. É o que Friburgo chama de a 

“ossatura” da escola. Para mim, esse é o ponto mais importante dessa experiência, 

a ossatura. A escola reviu a sua organização, no tempo e no espaço. Tempo e 

espaços escolares eles são fundamentais para o aprendizado.  

 

(Raul – Tem alguém que escreva sobre isso?) 

Quem trabalha muito bem tempo e espaço é Miguel Friburgo.       
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Entrevistado 6 

 

1. De acordo com sua experiência, há vantagens evidentes do ensino em 

tempo integral sobre o ensino em tempo parcial? 

É interessante pensar que, quando a gente fez a pesquisa, a gente ainda não 

tinha tão claro no plano nacional de educação, por exemplo, uma expectativa de 

aumento de mestres, de atendimento em educação integral. Acho que, cada vez 

mais, está saindo um consenso de que é importante pensar na ampliação da jornada 

escolar. A pesquisa focou na experiência dos centros que na sua grande maioria 

oferece todas as atividades no espaço do centro e a gente está falando de uma 

dedicação realmente integral. O que a gente observa é que também é possível 

pensar como ampliar a oferta de uma jornada maior pros alunos se não tiver 

condições de estrutura física, por exemplo, ou mesmo demanda para alunos, para 

um número tão grande de horas por semana, mas voltando para pesquisa, porque 

eu sei que tem todo um debate hoje de, por exemplo, você pensar no aluno em 

tempo integral e aí você faz convênios com ONGs com instituições fora da escola, 

as vezes não é todo dia que ele tem a jornada ampliada, mas voltando pro caso dos 

centros, nos depoimentos dos jovens eles comentavam muito sobre como o horário 

integral os ajudava a estruturar sua rotina de estudos, nós ouvimos vários jovens 

falando “Como a gente aqui tem hora de estudo, eu tenho um lugar tranqüilo onde 

eu posso sentar, receber orientação, tirar dúvidas” , eles também utilizavam os 

alunos-monitores e também sabiam que podiam tirar duvidas dos seus pais...  

Os professores também se beneficiavam porque eles tinham horário para 

planejamento muito maior, um trabalho de equipe estruturado dentro da jornada 

ampliada, então, quando a gente observava, para aqueles jovens a educação 

integral trazia um currículo diversificado porque eles tinham não só as disciplinas do 

currículo de Pernambuco, da rede estadual, mas eles também, às vezes tinham 

curso de informática, tecnologia, ginásio pernambucano, tinha trabalho de 

planejamento para carreira, cada centro também buscavam, o de Bezerros junto 

com a escola técnica, oferecer alguns cursos em parceria, então havia também uma 

oferta diversificada, uma estruturação do tempo de estudo, de dedicação, e com o 

público que não vai ter demanda para a educação integral, mas tinha. A gente ouvia 

que talvez a demanda não fosse maior por conta que muitos jovens tinham que 

trabalhar e aí era um compromisso intenso. 
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(Raul - Mas essa experiência faz a diferença?) 

No depoimento dos jovens, fazia muita diferença. Quando a gente vai olhar de 

forma geral, no Brasil, estudos diferentes vão tentar mensurar o efeito do número 

maior de horas na jornada escolar faz diferença no aprendizado, independente do 

sistema, porque pode ser escola em tempo integral, pode ser aluno em tempo 

integral, em Belo Horizonte tem, por exemplo, um modelo diferente, mas você 

também observa melhorias no aprendizado, nas rotinas de estudo, na prática e até 

na ocupação durante o lazer, mais atividades de leitura, por exemplo. E comparando 

com o controle, você vê que realmente é um ganho E se a gente considera que 

muitas das famílias não têm capital social e cultural, isso pode ajudar, fazer 

diferença para esses jovens, mais horas, claro, bem estruturadas, com bons 

profissionais, também ajuda você lidar com a “inercidade” (04:46). Enfim, ter aquele 

capital que você pode não ter em casa. 

 

2. Há uma afirmação recorrente entre educadores: “É relativamente fácil 

realizar um projeto piloto de sucesso. Difícil é universalizar essa experiência 

para toda a rede”. Qual a sua opinião sobre essa afirmação? 

Eu concordo que é difícil, mas não é impossível. Eu acho que esse é um 

desafio não só aqui no Brasil, em todos os países que começam com experiências 

piloto, isso é sempre um desafio. Qual é o aprendizado que vem sendo acumulado a 

partir da avaliação de implementação e de ampliação de projetos piloto? E aí 

pegando países diversos, Inglaterra, que tem enviado trabalho de escolas de arte, 

de centro de educação infantil, os Estados Unidos também. Nós ouvimos os 

gestores de analise que é fundamental você pensar, antes de iniciar o projeto piloto, 

na estrutura interna que você enfrentaria para estruturar o plano de ampliações, ou 

seja, Embora isso, às vezes, demande mais tempo, mas costura mesmo, de 

acordos, de combinados, até de identificação de quem na secretaria pode assumir, 

já existe assim, um certo consenso, olhando essa experiência mais de perto, como 

faz diferença, desde o início, uma secretaria, por exemplo, já ter uma equipe de 

acompanhamento pensando na ampliação, ou seja, no momento zero, e eles já 

estavam envolvidos no desenho..  
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3. Se você fosse classificar o que é que são as oportunidades para fazer 

essa replicação e o que é que são os obstáculos. Você diria que essa 

arquitetura institucional é a primeira oportunidade? 

Exato, é fundamental e é também uma oportunidade que é a chance das 

secretarias se organizarem, se estruturarem. O piloto exige um número menor de 

profissionais, de atenção de recursos, muitas vezes seria feito uma parceria com o 

setor privado... Você como gestor da rede não tem uma dimensão do que vai ser 

para você, enquanto rede, absorver esse projeto, então por isso você não pode 

esperar a avaliação do piloto, A solução ideal é você, desde o início, como gestor da 

rede, pensar que áreas, na estrutura de governança, quais os órgãos, que figuras 

que são fundamentais para estar na mesa, nessa arquitetura, no acompanhamento, 

até porque eu já posso ir conquistando aliados dentro da rede, comunicação interna 

dos propósitos do piloto. Um obstáculo você enfrenta na ampliação, não tanto na 

implementação, embora exista também esses obstáculos na implementação. Na 

ampliação, primeiro, é muito provável que não seja possível você replicar 

exatamente o formato do seu projeto piloto. Então, é preciso ter flexibilidade para 

identificar quais são as áreas onde você não pode abrir mão, quais as que você 

precisa abrir mão, talvez, por curto ou médio prazo, porque, a longo prazo, existe 

uma estratégia de implementação, às vezes até por questões básicas, como a 

legislação, que você não pode garantir um financiamento, enfim. Então acho que 

tem alguns limites que você precisa levar em consideração. Por outro lado, se você 

tem uma visão clara junto com a equipe, de quais são os grandes pontos fortes do 

seu piloto, aqueles que são as ideias força, o ideal é você poder tentar ao máximo 

garantir que esses passem, para não se perder, porque se não você mantém o 

nome, mas você perde a qualidade. 

 

4. Quais instrumentos de gestão podem assegurar a qualidade da 

educação na progressiva implantação de um novo modelo em uma rede 

escolar? 

Eu acho que, citando a pesquisa, lá os centros tinham um sistema de 

avaliação, os centros da fase que a gente estudou, eles tinham uma estrutura de 

monitoramento, de acompanhamento. Muitas vezes o piloto recebe toda essa 

atenção porque está sendo testado, necessita de uma legitimidade. Agora, quando 

você amplia, isso não diminui, pelo contrário, aumenta a necessidade de você ter 
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instrumentos de avaliação, de monitoramento, de controle de qualidade, critérios, 

métodos, que se reportem ao propósito da ampliação do piloto. Eu acho que as 

competências, o perfil... Eu acho que esse mapa dos processos fundamentais, a 

sistematização do piloto e já também a transposição da tecnologia dos processos 

para estrutura da secretaria, com adaptações, mas que não sejam feitas no 

processo de ampliação, mas que sejam pensados, acho que isso ajuda.  

 

5. Como vê a utilização de tecnologia de gestão do setor privado em 

redes públicas? Essas parcerias são imprescindíveis para o sucesso dos 

programas de qualidade da educação? 

Eu não diria que é indispensável se a gente pensa que uma boa gestão 

pública também trabalha com metas, com critérios, com indicadores, com avaliação, 

com planejamento, com acompanhamento. Ao mesmo tempo, quando você tem uma 

parceria com o setor privado, o setor privado pode trazer, ajudar a agregar e às 

vezes, dependendo da estrutura administrativa, tem que introduzir alguns conceitos 

que por algum motivo, naquele momento, a máquina não se apropriou, mas eu não 

diria que é só do setor privado. Acho também que o setor privado traz uma agilidade 

interessante, para projetos piloto, para técnica aplicada nessas iniciativas (???) 

(11:46), porque não tem as amarras que o gestor público tem. Então às vezes 

parceria, gestão compartilhada, pode permitir inovações de uma forma mais ágil. 

Poderia, de repente, se ele tocar esse piloto com a sua equipe dentro da máquina, 

você entende de gestão e sabe do que eu estou falando, às vezes uma coisa básica, 

uma formação, uma viagem, um consultor para você incluir na equipe é um 

sofrimento. Só que uma empresa privada contrata um consultor, e aí esse consultor 

está à disposição da secretaria.  

 

6. Na rede pública há recursos humanos (gerenciais e docentes) 

suficientes para a universalização de um projeto piloto de sucesso? Em caso 

negativo, é possível estimar o percentual de pessoal apto a uma capacitação 

desse padrão de qualidade? 

Eu acho que, sem dúvida, a capacidade gerencial, a capacidade de encontrar 

pessoas que você precisa é um desafio não só aqui, no Brasil. Eu não consigo 

pensar que tenha mais de 10%, 15% de professoras prontas. 
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(Raul - E aproveitar da capacitação?) 

Aí eu acho que você amplia. Eu acho que é inevitável que você vá ter, dentro 

da mesma categoria, lideranças e talentos que vão se destacar mais do que outros. 

A proposta dos centros era muito ambiciosa, também demandava dos professores 

um tipo de envolvimento e eu ouvi de professores falando: “Eu hoje me canso mais, 

eu trabalho mais do que quando eu dava aula em três turnos, em três escolas 

diferentes em nível de envolvimento”, é um perfil de professor diferente.  

 

(Raul - É para estimar isso como fator limitante da multiplicação.) 

Bom, vou fazer pela negativa. Mais de 50%, não, acho difícil. E não é só pela 

questão técnica, mas pelo interesse, pela disponibilidade, pelo compromisso de 

participar daquele tipo de propósito integral. Eu acho que é um tipo de 

envolvimento... 

 

7. Conhece alguma experiência de capacitação de professores da rede 

pública acompanhada de uma certificação necessária para o professor ser 

recrutado para novos programas educacionais? Qual a sua opinião? 

Algo que não deu certo aqui, que não foi chamado bem uma recertificação, foi 

quando, no governo Serra, eles fizeram provas para professores que já estavam na 

rede, mas é complicado. Primeiro que foram provas e as provas mapearam o que a 

gente já imaginava, que assim, o domínio de conteúdos básicos, e era prova, não 

era nem observação de sala de aula, o domínio era muito baixo e muitos 

professores tiveram problemas de carga horária, de poder estar em sala de aula por 

conta de baixos resultados. Isso não ajudou, porque tornou mais ostensivo, você 

tinha professores de baixa qualificação, mas eram esses professores que você tinha 

e não podia deixar as crianças sem aula, então eu acho o que tem as experiências 

de fora do Brasil e aqui tem se mostrado interessante é que assim, no plano de 

carreira você poder criar entradas, canais de promoção para professores que se 

destaquem em seu desempenho para que eles possam agregar valor à rede. Hoje 

você não tem canais claros de promoção para o professor, estão começando a 

discutir isso em algumas redes estaduais. Mas é uma saída para você poder, tá ok, 

você não vai encontrar, pensando nas diretoras lá dos centros, como a Socorro, não 

vai encontrar duas mil Socorros, mas uma Socorro, dentro de um canal de 

promoção, ela pode, por exemplo, ser uma mentora de novos diretores e poder 
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ajudar a melhorar a qualidade de dez diretores. Então você aumenta a capacidade 

colaborativa da rede e você fortalece tecnicamente, se não você vai eliminar as 

pessoas e não vai ter ninguém para repor.  

 

8. Além da gestão, é necessária a padronização de um modelo 

pedagógico com procedimentos pré-definidos para os professores em sala de 

aula? 

A experiência, porque isso que é interessante, por exemplo, a gente olha o 

caso de  xxxx (19:25) como modelo charter, mais ao mesmo tempo o modelo charter 

trouxe uma série de estratégias, de prática que, se aplicadas, mesmo fora de um 

modelo charter, tem mostrado que oferece resultados de aprendizagem, então se a 

questão do sistema é: nesse momento não tem legislação, não tem condição política 

para uma gestão compartilhada com o setor privado, pelo menos algumas das 

estratégias que a gente mapeou lá podem e tem que ser aplicadas pela rede num 

outro contexto, esse é um exemplo. Visitamos os centros, independentemente de 

qual região, isso era impressionante, que podia ser Santa Maria da Boa Vista, 

Palmares, Recife, as regiões são muito diversas, a gente entrava, os alunos sabiam 

o que eles iam aprender naquela semana. Os professores tinham expectativas, os 

alunos sabiam da expectativa de aprendizagem, os professores sabiam, eles tinham 

uma programação do que precisava ser ensinado. Então, se eu fosse numa aula de 

Matemática em Palmares do primeiro ano e depois uma aula de Matemática de 

Recife ou de Bezerros, eu ia ter basicamente a mesma aula, talvez um dia de 

diferença, mas estava muito alinhado. Isso também facilitava na avaliação, porque aí 

você tinha uma avaliação que realmente tava partindo de uma base comum, de 

parâmetros, de critérios, que às vezes hoje é o problema.  

Se você não tem uma proposta curricular, numa rede, e você avalia esses 

alunos, os resultados não vão estar te dizendo a história verdadeira, porque se eles 

nunca aprenderam trigonometria naquela turma de ensino médio, é claro que eles 

não vão ter bons resultados de trigonometria, mas a política não é da mais formação 

de trigonometria pro seu professor, é exigir primeiro, garantir que esteja no currículo, 

que seja uma expectativa, depois ver sim se esse professor sabe ensinar 

trigonometria. Quando fica aberto a gente sabe, e aí não é só em Pernambuco, 

quando fica muito aberto há uma tendência do professor ensinar mais do que ele 

sabe e aquelas matérias, aqueles conteúdos, que tem mais dificuldade, se perdem.  
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9. Como vê a ideia de autonomia da escola? Em caso positivo, quais 

devem ser seus limites? 

Eu entendo esse conceito da autonomia dos professores, mas a gente 

também sabe que em nome da autonomia do professor, se deixou o professor muito 

sozinho e muito sem apoio. Se a gente conversa com os professores comprometidos 

com o aprendizado dos seus alunos, você vai olhar que muitas vezes eles não têm 

momentos de interlocução, de orientação, de acompanhamento das aulas, não com 

o caráter de inserção ou de supervisão, com o caráter de apoio técnico. 

É difícil as redes se estruturarem para oferecer esse tipo de acompanhamento 

técnico. Então, se autonomia é você ser deixado, relegado sozinho, as suas 

dificuldades, os desafios disso na criança, acho que essa autonomia poucos 

professores estão realmente querendo. Agora, eu também entendo um outro lado, 

que há resistência a materiais estruturados, a propostas curriculares, há, mas eu 

acho que é importante assim, cada vez mais tentar construir um consenso na rede, 

nas equipes, que isso não tira a capacidade do professor de ser criativo, das 

sequências didáticas, da forma como você ensina, como você agrega... O bom 

professor sempre vai ter essa autonomia, porque cada sala é uma sala, as 

adaptações, as seqüências didáticas, às vezes na mesma série, na mesma escola, 

não precisam ser diferentes. Então, o que eu sinto é que os materiais estruturados, 

as propostas curriculares, elas não engessam. Agora, muitas vezes elas trazem 

outra questão, é que elas explicitam mais os conteúdos, as habilidades que vão ser 

ensinadas, isso traz para o professor uma necessidade de mais apoio técnico para 

aquelas áreas e situações em que ele tem mais dificuldade, carência ou em 

determinadas turmas não está conseguindo avançar. 

 

10. Uma das explicações para projetos pilotos funcionarem bem e a 

qualidade cair com o aumento da escala é o fator motivacional. Em sua 

opinião, existem instrumentos capazes de manter a motivação da equipe em 

casos de replicação de um projeto piloto educacional? 

Na ampliação do piloto talvez você não amplie o piloto 100% em seu formato 

original, mas são feitas escolhas, quais são os princípios mais fortes, que eixos são 

fundamentais para ampliação na rede. Eu acho que é possível se você atrelar essa 

ampliação a outros processos de melhoria da rede, por exemplo, se você pensa na 

ampliação de certas práticas de plano escolar que existiam nos modelos dos 
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centros, você tenta ampliar para as escolas de ensino médio, você pode criar dentro 

de um plano de carreira, por exemplo, de gestor escolar, uma possibilidade para 

diretores de centros ou novos diretores escolares irem se formando como 

lideranças, como mentores, mesma coisa para professores. 

 

(Raul - Para ficar claro, seriam planos de carreira alternativos, seria uma 

promoção?) 

Se você puder olhar que parte do funcionamento de fluxos, parte da 

secretaria, que áreas de gestão podem ter uma interlocução, uma articulação com 

esses novos elementos que eu estou trazendo de carreira.  

 

11. Qual sua opinião sobre sistemas de incentivo que aumentam a 

remuneração dos professores em função de resultados? 

Eu acho que o perigo é que essa estratégia tem sido enxergada, muitas 

vezes, como a grande salvação, como um cristo mesmo, como estratégia que 

sozinha dá conta. Eu acho que pensando no fator motivacional tem alguns estudos 

que pode observar o que estimula o professor, o que garante a motivação do 

trabalho, incentivos financeiros à parte, é a qualidade do ambiente de trabalho, o 

apoio técnico, no trabalho, no dia a dia é um dos fatores. Durante a pesquisa ficava 

claro que os professores não estavam lá só pelo dinheiro. 

 

(Raul - Mas o dinheiro acrescentava para eles motivação, ou não? Era 

visto como uma coisa positiva?) 

Nas entrevistas eles falavam que era o que possibilitava uma dedicação 

específica, então isso claro que impactava até na possibilidade deles fazerem 

escolhas, mas nas entrevistas estava muito ligado também a uma sensação de 

reconhecimento, de mérito, e de fazer parte de uma identidade escolar, uma 

identidade de um programa. A gente ouvia muito nas falas deles Como se antes eles 

tivessem medo de mostrar o seu bom desempenho ou de pensar sobre o seu 

profissionalismo, com medo de retaliação de colegas, por conta da cultura de uma 

escola, ou de outra. Então eles encontravam lá uma cultura escolar, uma cultura de 

trabalho que recompensava o profissionalismo e aí foi de tudo, a forma como eles 

eram tratados pelo gestor escolar, como as equipes eram tratadas, como o 

planejamento era feito. 
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(Raul - A coisa do sistema de incentivo, você acha que tem um peso 

maior?) 

Então, eu estou falando assim, da experiência da qualitativa e um pouco do 

que você vê também, que com os estudos você vai vendo o que é que pesa.  

 

12. Se você fosse adotar um sistema de incentivo, você pretende dizer 

que não adotaria, mas você utilizaria o critério individual do professor, o 

critério coletivo da equipe ou o critério misto para remuneração adicional? 

Eu não utilizaria o individual. 

 

(Raul - E utilizaria o misto ou o coletivo apenas? Porque lá era sistema 

misto, eram dez pontos, seis individuais e quatro coletivos.)  

É, o sistema misto lá, Eu acho que ele tinha uma transparência, isso ajudava, 

eu acho que é importante também ter transparência, porque assim, no processo de 

avaliação as pessoas sabiam porque é que não estavam recebendo tudo que 

podiam estar recebendo em relação aos outros, porque não era só no momento X 

da avaliação que eles estavam sendo avaliados. Eu contei casos, um professor que 

entra e que não estava colaborando com os demais, a gestora já tinha contado (???) 

com ele, já tinha tudo reunião, já tinha levado (???) em sala de aula, tinha xxxxx 

(30:12) colega. Ou seja, quando ele recebe essa avaliação não é uma surpresa e ele 

precisa fazer uma escolha, se ele vai continuar naquela escola ou se ele vai voltar 

para rede tradicional. Então é observava que não era nem só a questão de risco 

(???), ou é geral, mas a forma como era feita, a transparência, e deixava de lado ao 

acompanhamento da equipe gestora muito próximo, então não era susto, nem nada. 

 

13. A última pergunta é sobre a questão da descontinuidade 

administrativa. Você acha que existe algum instrumento de blindagem 

institucional para que esses programas que dão certo, eles não sejam 

descontinuados? 

Acho que é um grande desafio e aí não só em relação ao projeto, mas 

também em relação à política educacional. Não sei se é possível pensar em, porque 

teoricamente conselhos estaduais, por exemplo, de educação, seriam de propósitos, 

porque eles pesquisam. Mas, na prática, eles têm muito pouco efeito, então, eu não 

sei. Eu tenho lido recentemente um pouco mais sobre o Chile, porque uma coisa que 
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me interessou muito é a continuidade das políticas educacionais, vai desde 1991, a 

lei orgânica, até agora com todas as mudanças de presidente, de administração, 

você tem certos pactos, certos conceitos, você tem certos órgãos de coordenação, 

de interministeriais, intersetoriais, que parece que tem um certo papel de continuar, 

independente de qual é o ministro, por já são uma instituição em si e ajudam um 

pouco na coordenação, na promoção. Eu acho que esse é um ponto importante e 

aquilo que eu comentei com você, que parte da continuidade, as secretarias sofrem 

com a descontinuidade, mas existem técnicas e pessoas que continuam na rede, 

sejam nas escolas, nos órgãos regionais, talvez um pouco menos no órgão principal 

xxxx (32:54), poder identificar que são essas pessoas, quais são aqueles que podem 

também auxiliar na continuidade, na questão da rede, essa pode ser uma estratégia 

xxx (33:06). E aí quando se fala em regional, às vezes, a gente em órgãos regionais 

que sobrevivem a quatro, cinco mudanças. Então, se ele não compram a ideia, eles 

são os que sobrevivem. Em algumas secretarias você tem alguns técnicos que não 

saem, e quem são eles? Talvez não dê para contar com todos mas poder fazer esse 

mapeamento estratégico. 

 

14. Alguma coisa que você que falar e que não foi colocado aqui. 

Acho que é um ponto que eu trouxe antes, mas até uma jornalista outro dia 

ligou, ela queria matéria, e ela me fez uma pergunta assim: “O que falta pro Brasil 

para implementar escolas charter, escolas de gestão compartilhada?” como se 

assim, tem que ter escolas de gestão compartilhada com o setor privado, e o que é 

que falta pro Brasil. Parte da minha conversa com ela era lhe dizer que o que a 

experiência do centro estava mostrando é que algumas áreas que a experiência do 

centro esta trazendo, que é um gestor que não possa implementar, ou não queira 

uma gestão compartilhada com o setor privado, independente disso, são áreas 

estratégicas que valem uma atenção especial, porque elas podem ser 

implementadas pelo sistema público, através de outros mecanismos e que a gente 

foi listando, identificação de lideranças, formação de gestores, proposta curricular 

estruturada, sistema de avaliação e monitoramento, então eu fui elencando para ela 

e ela não gostou, porque eu não dei uma bomba.  

 

(Raul - Mas você cita no seu texto que falta um ajuste na legislação para 

permitir que recursos públicos sejam colocados no OS, mas pela LDB.) 
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É, a gente não entrou muito nesse detalhe, mas, por exemplo, no setor da 

saúde é tranqüilo. Eu acho que falta, às vezes, uma análise mais atenta. Eu não sei 

quantas secretarias contam com assessoria jurídica ao seu favor, acho que muitas 

vezes é, tipo assim, procurador do estado, procuradoria muito mais para dizer que 

não pode. Eu acho que se houvesse um pouco mais de assessoria política para 

investigar o que é que é possível, mas foi um ponto que a gente quis trazer porque 

na saúde o resultado é muito bom. 

 

(Raul - E São Paulo foi pioneiro nisso.) 
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Entrevistado 7 

 

1. De acordo com sua experiência, há vantagens evidentes do ensino de 

tempo integral em relação ao ensino em tempo parcial? 

Do ponto de vista social, sim. Você tira o povo da rua, você pode controlar 

melhor a sociedade, assegurar que o menino está na escola, não está na rua, 

fazendo bagunça. Do ponto de vista de aprendizagem, não. Depende basicamente 

do que acontece no tempo em que se está na escola. Por exemplo, na Áustria, até o 

oitavo ano, o ensino é em tempo parcial, cinco horas por dia. E o resultado deles 

não é diferente da média dos países europeus. Então, tudo depende do que 

acontece nas horas que a criança está na escola. 

 

2. Há uma afirmação recorrente entre os educadores que é relativamente 

fácil realizar um projeto piloto de sucesso. Difícil é universalizar essa 

experiência para toda a rede. Qual é a sua opinião sobre essa afirmação? 

Correto.  Dizem que se a penicilina fosse ação de educação, até hoje ainda 

estava no projeto piloto. O problema da maioria das inovações em educação é que 

elas são feitas com uma condição que não dá para você expandir.  O Brasil é meio 

as sinistro. No Colégio Pedro II não tem Pedro III. Todos os colégios que tem 

resultados bons na área pública são colégios que fogem da regra, que fogem das 

condições normais de universalizar. Pelos custos, pelas normas, pela seleção de 

alunos, seleção de professores, etc. Talvez eles até estejam certos, mas o país não 

tem condições de universalizar dessa forma. Então, um projeto piloto, que tem 

sentido experimental, como tem na saúde, na agricultura, é um projeto que é 

pensado para operar em condições de cruzeiro, em condições normais de 

gerenciamento, de financiamento. Se não for pensado assim, e a maioria não é, 

certamente ele não vai vingar.  

 

3. Que oportunidades e que obstáculos você enxerga para reproduzir um 

projeto piloto com o objetivo de universalizá-lo? 

São as questões de gerenciamento e de replicabilidade. Ou seja, questão de 

financiamento e gestão. Se ele tem um esquema financeiro que viabilize a sua 

expansão, isso já é bom. Quer dizer: custo de implantação de escola, de pessoal. Se 

não tem, já morreu na fonte. O outro é de gestão. Um projeto piloto, geralmente, tem 



 

 

360 

 

toda a atenção do mundo. As pessoas vão, visitam, tem um pessoal para fazer, 

acontecer, reunião de supervisão, treinamento. Quando multiplica, que você não dá 

a mesma atenção, o projeto tende a fracassar. E cria desilusão nos professores, o 

que é muito comum. Diante de qualquer inovação os professores já dizem: “Lá vem 

mais um”. Porque eles estão acostumados à coisa não prosperar, porque não vai 

haver recursos para poder difundir isso em larga escala. Uma coisa que acontece 

muito em projetos pilotos é você escolher uma amostra de professores melhores, 

diretores melhores, e aí depois você não tem as mesmas condições para depois. 

Então, um projeto para ser realmente avaliado tem que ser feito em condições 

normais. A avaliação tem que ser randômica, seleção de alunos, de professores, de 

locais, de maneira randômica, para aí ver se funciona. Se funcionar nessas 

condições, aí sim ele teria condições de replicabilidade. 

As perguntas 4, 8 e 9 têm alguma relação. Então eu vou responder além da 4. 

 

4. Que instrumentos de gestão podem assegurar a qualidade da 

educação na progressiva implantação de um novo modelo de uma rede 

escolar? 

Olha, a educação é xxxx. O caso das escolas particulares no Brasil comprova 

isso. Uma escola sozinha ela não faz parte de nada, ela não é supervisionada de 

nada, um fiscal que vai lá tomar alguma comissão de INPS, alguma gorjeta (risos), 

então nós sabemos que as escolas que têm alguma autonomia e que têm condições 

de exercitar essa autonomia podem ter qualidade como é o caso de muitas outras, 

talvez até a maioria das escolas particulares do país. Então, a unidade operacional 

da educação no Brasil é a escola. O que o Brasil ainda não aprendeu a fazer é 

montar sistemas públicos que permitam e viabilizem o funcionamento de escolas 

autônomas. Isso nós não aprendemos a fazer, não temos nenhum caso. No último 

Saeb, eu analisei os dados, e apenas 12 municípios brasileiros conseguem ter um 

conjunto de escolas, nem sempre a rede inteira, com uma nota boa no quarto ano, 

no oitavo ano não tem ninguém. Então o Brasil não aprendeu a fazer isso. A regra é 

errada e o que prova que a regra é errada é que nós temos 2 mil escolas que 

funcionam direitinho, mas funcionam na exceção. Para você ter uma ideia, essas 2 

mil e poucas escolas funcionam em 1.200 municípios. Então, não temos sistemas, 

nós não aprendemos a montar sistemas de gestão, o DNA da escola, um sistema de 

operação que permita que exista uma rede.        
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(Raul - Mas você identifica que instrumentos de gestão poderiam 

assegurar essa qualidade da rede toda?) 

Não é só de gestão. É de planejamento e gestão. Você tem que ter regras de 

funcionamento da escola e a primeira delas é o que vai fazer a escola, o programa 

de ensino. O Brasil não tem, acha que é bobagem, não precisa. Depois, ela tem que 

ter uma regra para diretor. No Brasil ou é eleição ou é indicação política. A atribuição 

mais importante de um diretor é selecionar e demitir professor. Se ele não pode 

fazer isso, ele está amarrado. Então, nós montamos um sistema que enlouquece. 

Depois, você tem que ter avaliação, que nós temos, mas ela não se refere a nada, 

então não adianta. E consequência. Então, a regra de montagem da rede tem que 

assegurar que essas cinco coisas poderão vir acontecer. Feito isso, elas vão 

acontecer ou não dependendo de incentivo, da supervisão da escola que a 

secretaria montar, etc. Se isso não for feito, não adianta fazer o resto porque não há 

o DNA, as condições bascas não estão lá. É o caso do Brasil.  

 

5. Como você a tecnologia de gestão no setor privado nas redes 

públicas. Essas parcerias são imprescindível para garantir a qualidade ou 

não?  

Sim e não. Não na medida e que as técnicas de gestão são iguais, as 

iniciativas são semelhantes, a natureza humana é semelhante. Mas não na medida 

em que dentro das regras atuais do setor público, que parece que não vão mudar, 

você não tem muito como fazer necessárias para uma boa gestão. Talvez seja 

necessário, até mesmo como mecanismo de aprendizagem, você estabelecer certas 

alianças. Umas pesquisas recentes sobre a questão dos diretores. Em muitos 

lugares, inclusive nos Estados Unidos onde tem mais pesquisas, há uma tendência 

de querer fortalecer muito o diretor xxx muito currículo, ir em sala de aula, visitar, etc, 

e as evidências de alguns estudos feitos recentemente mostram que os diretores 

das escolas eficazes – quer dizer, associação entre escola eficaz e diretor – mostra 

que o que é importante é a competência gerencial, habilidade gerencial, até para 

organizar a casa. Também criar um ambiente, saber motivar as pessoas. Ele tem 

que saber um pouco sim de educação, de currículo, mas o importante é ele saber 

como lidar com as pessoas para que elas atinjam os seus resultados. E isso é curso 

técnico, habilidades de gestão, que são comuns ao setor público e ao setor privado. 

 



 

 

362 

 

(Raul – Essa pergunta eu fiz e obtive uma resposta muito particular de 

Marcos Magalhães, que diz o seguinte: que ele não implanta o projeto dele em 

mais nenhum outro lugar que não tenha um parceiro da iniciativa privada para 

se responsabilizar pela gestão do projeto. Então, você acha que é possível o 

setor público, com sua própria tecnologia, assumir um...) 

Não, eu acho que não tem uma tecnologia diferente. Acho que você tem que 

ter regras básicas de funcionamento e pessoas que tenham competências 

gerenciais e não competências pedagógicas, condições de exercer. A presença de 

um ator particular pode ser importante como mecanismo de aprendizagem. Não sou 

contra ela, agora não acho que ela é essencial. Mas talvez, como eu disse, no caso 

xxx, é muito importante dado o emperramento da gestão. Obviamente, a experiência 

dele deve dizer para ele aquilo que ele sofreu na pele. Mas eu não vejo isso como 

um princípio não. Mas, na prática, eu acho que seria desejável, pelo menos, uma 

transição.     

 

6. Tem uma pergunta aqui que a sua resposta deve ser, 

necessariamente, intuitiva. Você não teria condições de, com precisão, afirmar. 

Na rede pública, há recursos humanos, gerenciais e docentes, suficientes para 

a universalização de um projeto piloto de sucesso? Em caso negativo, você 

seria capaz de estimar que percentual da rede pública hoje, de pessoal, de 

recursos humanos, seria capaz de assegurar a qualidade da escola? 

Olha, eu acho que você tem duas coisas. Do ponto de vista de magistério, 

certamente a resposta é negativa. A maioria das pessoas que estão em sala de aula 

não deveria estar lá. Não têm condição e não terão, porque é uma questão de 

formação básica. A situação é dramática nas séries iniciais e praticamente insolúvel 

nas outras. 

 

(Raul – Mas e o percentual...) 

Eu diria que não mais que 20% têm condições de buscar.  Quer dizer, a 

formação é muito ruim. O eu aconteceu nos últimos 30 anos... se você fizer um texto 

de conhecimento de ensino médio para os professores, eu acho que 20% não 

deverão passar.  Você vê pelas notas do Enem... 
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7. Você conhece algum projeto na área pública de capacitação com 

certificação de professores para poderem participar da implantação de um 

novo projeto? 

Tem. Tem esse do MEC que é um horror. Quer dizer, o projeto tem 15 

páginas e o que o professor tem que saber de Língua Português são três linhas, de 

Matemática são três linhas. Então, essa é a bobajada ideológica.  

 

(Raul – Mas é certificado...carreira...) 

Não, é uma incisão que o MEC está propondo. Saber as variáveis sócio, 

econômico, políticas e tal que interferem no chão da escola... só besteirada. Mas 

não pergunta se ele sabe fração, se sabe raiz quadrada...  Então, não adianta. 

Enquanto o país não criar juízo, não vai para frente.  Na área docente, é um 

desastre, nós já batemos, a solução é você fazer programas de ensino estruturado. 

Não existe outra condição. Agora, na área gerencial, é possível que haja pessoas 

com experiência, com capacidade gerencial, com jeito para tocar, mas não adianta 

só as pessoas, elas têm que ter condição. Mas não adianta só as pessoas, elas têm 

que ter condição. Não adianta colocar o diretor na escola e a Secretaria continuar 

negligenciando. O professor vai lá, em sala de aula, e diz como é que é, e tem 

projeto para fazer, com pastel, com balão, com São João, tem isso e tem aquilo... 

Então, não adianta só ter a capacidade gerencial, se ela não tem o poder a 

autoridade para exercitar a função de diretor. 

 

(Raul – Eu li algo que no México tinha um programa que os professores 

participavam de uma capacitação, era praticamente um concurso interno 

depois de ele estar dentro da rede. E ai ele entrava numa outra carreira, depois 

de ter certificado... aqui no Brasil tem alguma coisa parecida com isso?) 

Não tem e é muito difícil. Uma coisa é a formação inicial dos professores. A 

nossa formação é muito ruim e Grande parte das pessoas que vêm para o 

magistério, seja de Pedagogia ou de Licenciatura, têm uma formação precária, muito 

baixa. Então, não há muito o que a faculdade possa fazer. Além disso, a faculdade 

também, sobretudo a de Pedagogia tem um currículo totalmente equivocado. Então 

não tem como recuperar isso. Porque ensinar Língua Portuguesa para alguém leva 

12 anos. A escola faz redação, corrige, volta. Então, não tem capacitação para isso. 

Eu imagino que algumas pessoas que estão no magistério, não é uma porcentagem 
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razoável, com incentivos adequados, podem se preparar para fazer uma 

certificação, uma melhoria, e isso daria um alento a essas pessoas para transitarem 

para uma nova carreira. Acho que a ideia é boa, sim, é válida, desde que peguem as 

variáveis adequadas de conhecimento e conteúdo. Agora, capacitação em serviço 

só funciona quando está ligada ao concreto. Capacitações abstratas, genéricas, 

como se faz no Brasil, comprovadamente não têm qualquer resultado.        

 

8. Além da gestão, você acha necessário uma padronização de um 

modelo pedagógico, com procedimentos pré-definidos para o professor 

realizar em sala de aula? 

A história da educação mostra que a escola boa tem que ter autonomia. 

Agora, autonomia não é algo absoluto e ela tem que ser bem pensada. Mas, uma 

variável fortemente associada às boas escolas é a autonomia. E como é que 

funciona? O poder público, que recebe o dinheiro do povo para administrar o 

sistema de educação, tem algumas obrigações de delimitar essa autonomia. A 

primeira coisa é organizar esse sistema. As séries escolares, o sistema de transição, 

etc. A segunda é colocar um programa de ensino e o termo de referência para a 

escola é ensinar aquele programa de ensino.  O que no Brasil não se faz. Agora, 

alguns estados, como Minas e São Paulo estão começando a fazer isso. A terceira 

coisa é o DNA. Colocar nessa escola professores que tenham condições, no dia em 

que entrarem na escola, de ensinar.  Xxxx quer dizer, o tempo de seleção tem que 

ser xxx. Colocar um camarada semi-analfabeto, pega um sujeito que não sabe fazer 

fração... 

 

(Raul – Seleção por concurso público?) 

Por concurso público, por xxx ou por certificação de professor, o brevê, quem 

pode ser professor. Quer dizer, enquanto as pessoas continuarem sem ter 

condições mínimas, mínimas que eu falo são mínimas, eu pego meus livros de 

quinto ano e um professor médio no Brasil não sabe metade dessas fontes. Isso é 

empírico, não é teoria. Então, não tem condições, não tem muito o que se esperar. E 

a outra condição para dar autonomia é você ter um diretor em condição de exercer 

essa autonomia, com autoridade e poder para poder administrar aquela casa e 

atingir os objetivos do programa de ensino. Essa escola, sim, pode e deve ter 

autonomia para quê? Para dizer como é que vai ensinar, para eventualmente 
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escolher 20, 30% de matérias xxxx. Isso é importante e é assim que funciona. 

Agora, numa situação como a do Brasil, em que a maioria das escolas não tem 

pessoal adequado para fazer o que tem que fazer... O Brasil dá autonomia, mas na 

verdade não é autonomia, ele dá é abandono. A escola fica solta à própria sorte e o 

resultado do Saeb é o grande indicador disso. Você pega qualquer município 

grande, se você quiser pega lá do seu estado, Caruaru, Petrolina, Recife, as notas 

de quarto ano vão de 150 a 240 pontos, de modo que não existe secretaria, existem 

escolas, elas estão abandonadas, não tem padrão, não tem sistema. Então, nesses 

casos, em que o nível é muito baixo dos professores, a única solução conhecida no 

mundo é estruturar. Estruturar fortemente o ensino, escolher uma, duas ou três 

alternativas que uma escola pode escolher dentro do material didático, de formas de 

ensino, estruturar provas com muita frequência, talvez bimestral, e ter sistemas de 

apoio para o professor aprender a fazer isso. Eventualmente você pode associar um 

sistema desse com uma autonomia. Ou seja, a escola que atingir um nível X, 70% 

dos alunos com a nota tal, aí ela passa a ter autonomia para escolher outras coisas. 

Mas como é no Brasil, é um desastre nas duas pontas. Na verdade, você tem uma 

anomia e não uma autonomia. Agora, no longo prazo, só vai funcionar a educação 

se a escola for autônoma, tiver condição de se auto gerir. 

 

(Raul – Eu acho que a resposta 9 ficou respondida junto com a 8. Agora 

você fez uma menção, que está for o nosso roteiro, mas que eu acho 

importante. Você disse que o diretor teria que ter autonomia para contratar e 

demitir professores. Você propõe, então, uma modificação da Constituição? 

Porque até e Nova York, naquela reforma muito clássica que teve 

recentemente, como não é possível demitir professores, eles vão lá para um 

galpão, ficam lendo jornal o dia todinho, porque não querem eles dentro da 

escola. Como você imagina uma solução objetiva para uma situação como 

essa?) 

Realmente, há um problema na maioria dos países, e o que a gente pode 

fazer? O que nós sabemos sobre o professor que pode ajudar? A gente sabe um 

pouco sobre a eficácia do professor. Tem uns estudos de Manchester muito bem 

feitos, que mostram o seguinte: o professor tem que saber conteúdo, ele deve saber 

todo o conteúdo que o aluno aprende e deve saber um pouco mais, talvez um ou 

dois níveis a mais. Ou seja, quem dá aula nas séries iniciais deve dominar, no 
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mínimo, a matéria do ensino fundamental completo. Oxalá a gente já consiga isso. 

Professor da oitava série saiba o que se dá no ensino médio. 

A outra coisa que nós sabemos é que não adianta saber muito mais que isso. 

Às vezes atrapalha. Um professor com muita qualificação não tem o desempenho 

melhor que o dos outros, às vezes é até pior. Porque eles usam uma linguagem 

sofisticada, etc. O Brasil usa essa informação exatamente ao contrário. Então, não 

tem a menor chance de o Brasil dar certo nessa área.  

A outra coisa que nós sabemos é que é muito difícil ser professor. Nos países 

onde tem estágio probatório rigoroso, tipicamente 50% das pessoas saem até o 

terceiro ano. Isso é um mecanismo muito importante. Quer dizer, não se sabe bem o 

que leva uma pessoa a querer ser professor, mas sabe que é difícil, que umas ficam 

e outras não.  

Então, a ideia de você ter, primeiro, seleção de conteúdo importante; 

segundo, estágio probatório rigoroso pode ajudar a minimizar muito. Terceiro, o 

desempenho. Tem um estudo muito interessante da Manchester High School (???) 

sobre isso. É claro que existe uma evidência muito forte que uma pessoa ensina 

uma coisa melhor que outra. Você acompanha ao longo do ano os estudos (???) de 

valor agregado e vê que professores agregam mais em valores. (19:00) Agora, em 

xxx extremamente xxx, extremamente perfeitos, a xxx é de 50%, quer dizer, 50% da 

xxx ocorre com desempenho do professor. Por quê? Porque num ano a escola 

estava pintando, ou estava em greve, ou tinha um aluno muito bagunceiro que não 

conseguiu tirar, porque colocam, com as políticas de inclusão no Brasil, duas ou três 

pessoas com deficiências graves que o professor não tem condição de lidar, às 

vezes, um pequeno detalhe desse tipo corrói 20, 30% do tempo que o professor tem 

para ensinar. E não tem mecanismo para ajudar. Então, para você fiar um 

mecanismo de exclusão de professores com base no valor agregado, você tem que 

ter uma série histórica, para saber se, dentro de 4, 5 anos, ele foi melhor do que 

pior, esse pode ficar. Mas é difícil. É possível, porém, é difícil.  

Juntando essas três informações, o que é que é mais plausível de se fazer? 

Mais rigor no processo de entrada, extremo rigor no processo probatório e, depois, 

se você puder, você dar condições ao diretor de ir trocando os professores”. Para a 

equalização das oportunidades, outro ponto fundamental identificado pelo estudo da 

McKinsey: “Qual é o problema de troca de professores e diretores? É que se você 

não tem políticas muito dirigidas para colocar melhores professores e diretores onde 



 

 

367 

 

tem alunos mais difíceis, você nunca vai melhorar aquela escola. No mundo todo, o 

bom diretor procurar a escola melhor, onde tem menos gente pobre, menos gente 

com problemas, comunidades menos difíceis, o mesmo para os professores. Então, 

a tendência natural é mais para quem tem mais e menos para quem tem menos. Se 

os sistemas públicos não reverterem isso com regras..., entrou vai para lá, é bom vai 

para lá, com incentivos, ele não pode fazer isso. Então, essa história de eleição de 

diretor é um total desastre porque não permite ao sistema escolar equalizar, exercer 

critérios adequados e se pode haver influência política. Ele é amigo do vereador, vai 

para a escola que ele quer ir. 

 

9. Como você vê o conceito de responsabilização, como é possível 

aplicar isso? 

Pelo que nós sabemos de educação, você pode cobrar processos. Você é 

responsável por isso, isso e isso. Se ele não fez, ele na foi responsável. Assegurar a 

frequência dos alunos, tomar a providência tal, cortar o ponto do professor, 

implementar o sistema A, B ou C... Processo, eu acho que sim. Agora, resultado, é 

muito difícil. Setenta, 80% do desempenho dos alunos depende de variáveis extra-

escolares. Você pode cobrar resultado aos professores, é o que o pessoal da 

estatística (???) tem feito, é que o resultado mesmo fica na média das escolas 

comparadas (não fique abaixo). Mais do que isso, é totalmente injusto. Quer dizer, 

(22:00) xxx é uma variação xxxxxx, provavelmente, qualquer um, por definição. Que 

ele não fique muito abaixo disso, que ele tem uma variante e obviamente que isso 

não pode ser um ou dois anos. Agora, para isso, você tem que ter diretor que fica 10 

anos na escola. Não pode ter diretor que muda a cada dois, três anos. Ele tem que 

ter tempo de montar a escola, de montar uma equipe. Ou seja, tudo no Brasil é o 

contrário do que tem que ser. É muito difícil. 

 

10. Tem uma explicação teórica para esse problema de não conseguir 

replicar piloto que é o fator motivacional. Você enxerga instrumentos que 

possam superar essas dificuldades? 

Motivação é um negócio que sempre vai ser necessário, no piloto e fora do 

piloto. A natureza humana é igualzinha desde Adão e Eva, não mudou, e nem há 

indicação que vai mudar. E os fatores que explicam... 
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(Raul – A teoria diz mais ou menos o seguinte: que no piloto, o cara se 

sente muito observado. Quando aquela experiência vai se multiplicando e que 

vai perdendo o foco das atenções, os profissionais que trabalham mesmo vão 

se desmotivando...) 

Mais isso é para tudo. O que é que a teoria da motivação diz? Se houver 

motivação, todo mundo goza de prêmio, todo mundo evita castigo. Agora, o difícil 

em qualquer sistema, você vê o que mudou o dinheiro (???), é você ir alterando o 

sistema de motivação, de incentivo, de forma que a pessoa sempre esteja 

incentivada. O que a gente procura, como pai, como educador? Que a motivação 

passe de uma motivação extrínseca para uma motivação intrínseca. O indivíduo que 

gosta de xxx, fica. O indivíduo que respeita as pessoas, respeita cada vez mais. É 

muito difícil você administrar sistemas, a longo prazo, com motivação extrínseca. 

        

11. Você é a favor ou contra o sistema de incentivo? 

Eu não sou a favor nem contra nada. Eu vejo evidência. E o que é que a 

evidência mostra? E aí lida com o problema do que que nós sabemos sobre 

professor. Primeiro, sistema de incentivo de professor, diretor, é uma coisa muito 

anglo-saxônica, quase só norte-americana. Existe muito pouco de sistema de 

incentivo fora da cultura norte-americana. Então, na França, por exemplo, seria 

cuspir no templo. A gente tem que relativizar a ideia e a experiência que tem, que é 

pouca. A ideia é ótima, porque ela casa com a teoria da motivação. A aplicação e os 

resultados da aplicação são bastante desanimadores. Você vê a literatura sobre 

isso, você vê que critérios são difíceis de fixar, normalmente os sistemas de 

motivação, de incentivo, começam muito fortes, e no final do ano já não têm mais 

dinheiro. A evidência mostra que a questão de custo-benefício, se o sistema de 

motivação tem pouco dinheiro para pouca gente, caso de São Paulo, você motiva 

20% e desmotiva 80%, porque o custo-benefício é negativo.  Então desenhar um 

sistema desses, manter e modificar os incentivos para as pessoas continuarem se 

motivando pelo motivo extrínseco, é muito difícil. Então eu acho que, no fritar dos 

ovos, hoje, no Brasil, seria muito mais inteligente e eficaz você criar sistemas de 

atrair pessoas de alto nível para a educação.. Ou seja, dar Volkswagen (???) para o 

cara vir ser professor, na hora que ele passa no estágio probatório e aí dificilmente 

ele vai sair do sistema. E vai transformar mais rapidamente a motivação em 

intrínseca.  
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A outra coisa importante no quesito motivação, evidências empíricas sobre 

sistema de incentivo na educação, é que quando você paga as pessoas para fazer o 

que elas fazem, elas respondem. Quando você paga as pessoas para elas fazerem 

o que elas não sabem fazer, não adianta. Então, por exemplo, pagar aluno para ele 

ler mais. O aluno sabe ler, ele lê. Pagar aluno para ele tirar nota melhor, não vai 

adiantar nada, porque ele não tem a condição de fazer isso sozinho. A mesma coisa 

para qualquer outra pessoa. A maioria dos sistemas de incentivo são mal 

desenhados, e xxx. Eles pagam para fazer o que já fariam, porque já sabem, e não 

pagam para fazer o que não sabem, porque não dá ponto. Então são boas ideias 

fora do lugar. 

 

12. Em relação a esses exemplos de sistema de incentivo, é melhor 

pagar homogeneamente a toda a equipe, você dar o incentivo individual pelo 

desempenho de cada professor em sua disciplina, ou uma coisa mista, como é 

o caso do Ginásio Pernambucano?                  

A evidência mostra que, na educação, tem que ser mista, porque o resultado 

em qualquer série é fruto do resultado das várias séries. Agora, eu estou para ver, 

no Brasil, um sistema de incentivo que seja bem desenhado que leve em conta o 

valor agregado comparado com a média das outras situações. Você pega a média 

do Ginásio Pernambucano, é uma seleção de alunos, querendo ou não. É muito 

mais fácil que a escola lá de xxx. Então, novamente, se você está pensando em um 

sistema, não dá para aplicar isso em um sistema como um todo.  

 

13. Você vê instrumentos para blindar institucionalmente esses 

programas que têm sido implantados na rede pública do país, como o caso do 

Alfa & Beto, do Ginásio Pernambucano, Procentro, e de outros? 

Eu acho que não deve blindar não, eu acho que você deve ter um sistema 

que permita que a norma que é adequada para todos, e diferenças dentro do 

sistema, programas especiais quando necessários, instrumentos diferenciados 

quando necessários, que funcionem em igualdade de condições com os outros. 

Essas coisas todas devem influir para melhorar a norma. (27:50) Se no início da 

operação xxx, esse início não deve ser algo que dure mais xxx, se não você vai criar 

um xxx. Agora, o que é importante ter, com um mínimo de anteparos, é a 

diversidade sim. Você vê o caso dos Estados Unidos, escolas tipo Vauchi (???), 
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essas escolas especiais xxxx, o desempenho dela não é muito melhor que as 

outras. Mas, para muitas pessoas, é a única saída para melhorar de vida. Porque 

pelo sistema público não chegaria lá. Então, é sim importante ter abertura para a 

diferenciação, mas eu acho que essas blindagens não devem existir e, se existirem, 

não devem ser por muito tempo. As condições de operação boas devem ser para 

todo mundo.  

 

(Raul – A pergunta se refere um pouco a essa coisa da descontinuidade 

administrativa que no Brasil é uma prática muito enraizada. Um governo vem e 

implanta um projeto e quando o outro vem imediatamente descontinua ele. 

Você vê algum caminho para blindar essas experiências que deram certo?) 

Um pouco, mas é inevitável. Eu acho que as experiências, ela deve ter a sua 

vocação...Por exemplo, qual que é a ideia do Alfa  & Beto? É dar autonomia o mais 

rápido possível para as pessoas, para a escola, para os sistemas, e deixar operar. 

Não é ficar com um sistema especial. As pessoas: “Agora vamos botar a camisa do 

Alfa & Beto”. Não é por ai. O Alfa & Beto pode até desaparecer amanhã, por conta 

de alfabetizar. Acho que os conceitos é que devem ficar e não as formas.      
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Entrevistado 8 

 

1. De acordo com sua experiência, há vantagens evidentes do ensino em 

tempo integral sobre o ensino em tempo parcial? 

Eu acho que tem duas coisas que se precisa olhar em relação ao tempo 

integral, primeiro, como ontem até eu não vi o Ricardo trazer muita coisa, foi só uma 

pitadinha, mas A questão que está por trás de tamanho de turma, do período letivo, 

os duzentos dias de aula, todas essas questões, elas dizem respeito, na verdade, ao 

grau de exposição ao professor e por conta dele ao conhecimento.  A gente está aí 

identificando o professor com o conhecimento, então a partir dessa variável idêntica, 

conhecimento e professor, o grau de exposição, o tempo que você expõe a sua 

criança ao professor e ao conhecimento é super determinante na aprendizagem 

dela, o que é uma xxx que não é óbvia, porque para você fazer as redes, por 

exemplo, darem 200 dias letivos, 800 horas, Raul, você não sabe o esforço que é 

isso acontecer. As escolas não dão, as redes não dão a menor bola para isso. É 

legal, é uma obrigação, mas a gente estima, nessa experiência que a gente tem com 

1500 municípios, que você tem no máximo entre 500 e 600 horas de aula por ano.  

Na nossa experiência de 15 anos a gente vê que é mais ou menos isso que 

se tem. Então, até, a Bárbara fez a experiência da classe e se você tira um 

pouquinho, você vê o impacto que é aquilo cumulativo. Na verdade, você tira não 

aquilo, você tira um “poucão”. Então, não é à toa que é tão ineficiente a escola, 

porque você expõe realmente muito pouco a criança ao conhecimento. Nesse 

sentido, obviamente que você ampliar, você está ampliando a exposição, agora, o 

problema no Brasil é que as pessoas pensam muito em termos de aumentar 

insumos, qualquer tipo de insumo, inclusive tempo, mas o tempo sozinho, assim 

como o livro sozinho, a biblioteca, o próprio professor, depende do uso que você faz 

desse insumo, porque se você fizer um uso tão ruim como o que você já faz no uso 

atual, não vai ter impacto ou vai ter um impacto muito menor frente ao investimento 

que isso vai significar. Mais importante que ampliar recursos, quaisquer tipos que 

sejam, é você usar bem e eficientemente os recursos já alocados, sejam humanos, 

sejam financeiros. Então, assim, a resposta é dupla, sim e não. É bom e pode não 

ser bom, vai depender do uso. 
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2. Há uma afirmação recorrente entre educadores: “É relativamente fácil 

realizar um projeto piloto de sucesso. Difícil é universalizar essa experiência 

para toda a rede”. Qual a sua opinião sobre essa afirmação? 

Porque ela não sabe o que é fazer um projeto piloto de sucesso. A verdade é 

que as pessoas não têm a menor ideia do que é isso e esse é um ponto super 

importante que você está levantando, porque infelizmente as pessoas não entendem 

o que é e saem fazendo o que não sabem e aí depois não dá certo. Então, é 

dinheiro e tempo jogado fora milhões de vezes, cada um que resolve acordar de 

manhã “Ah! Vou fazer um projeto piloto para xxx (04:55) então ele vai virar uma 

política pública” que é todo o raciocínio simplista das pessoas. O fato é que não é 

assim que faz coisas funcionarem, e o pior de tudo, Raul, que eu vejo, é que tem um 

excesso de criatividade, no terceiro setor especialmente, que leva isso 

recorrentemente a acontecer. Então você tem todo dia alguém inventando um 

projeto, fazendo normalmente o seu projeto, no fundo é isso, e o que é acontece é 

que você gasta dinheiro à toa com isso e se você trabalhasse em ciência desta 

forma, de estudar, de ter um conhecimento científico sobre o assunto, se a ciência 

fosse reinventar a moda sempre, nós estaríamos na idade da pedra.  

Os cientistas são pessoas inteligentes que fazem primeiro todo o 

levantamento do estado da arte para partir daquilo ali para frente. Mas no terceiro 

setor não é assim, nem em educação. As pessoas saem do zero, todas as vezes, 

como se nada estivesse sendo feito e ela vai criar a roda de novo e elas criam com a 

paixão, como o Ricardo colocou antes, não com a razão. Então, o que acontece, que 

eu tenho visto, é que tem muito dinheiro sendo jogado fora por conta dessa maneira 

que vem acontecendo, mas o que me preocupa mais não o dinheiro, porque o 

dinheiro pode até ser reinvestido, mas é o problema das crianças, porque quando 

você faz uma coisa dessas, você não está jogando seu dinheiro fora, você está 

jogando a vida de uma criança fora. Uma criança, por exemplo, que tinha oito anos 

quando Lula começou, hoje tem dezesseis. O que ela recebeu no sistema de ensino 

ou num projeto em parceria com qualquer governo, o que ela recebeu ou deixou de 

receber, é definitivo para vida dela, com dezesseis anos dificilmente ela vai ter outra 

oportunidade. Então a questão da eficiência e da eficácia não é uma questão 

financeira, ela é uma questão ética, porque você pode até gastar o seu dinheiro ou 

de outros, mas você está gastando junto a vida da criança, que não volta mais.  
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3. Partindo do pressuposto que o seu instituto criou um modelo para a 

gente implantar em sala de aula, o que você vê de oportunidade e de 

obstáculos para conseguir replicar o modelo que você formulou para aplicar 

em sala de aula? 

A questão é a seguinte Raul, juntando as duas perguntas, eu fiz esse pré-

ângulo para dizer que não é qualquer jeito que você consegue esse objetivo, as 

pessoas são muito imprudentes em fazer isso, porque elas estão colocando em risco 

muito mais do que os recursos, O que as pessoas entendem para fazer um projeto 

piloto exitoso (???) e depois replicar? Ir lá fazer um “negocinho” aqui na escola “x”, 

eventualmente em duas, três escolas ou alguma coisa nessa linha e aí depois disso, 

se ele deu certo, então eu vou replicar. Olha, esse é um raciocínio, desculpe, 

completamente fora de qualquer padrão científico. Quando você vai fazer uma coisa, 

você faz com o mínimo de amostragem para que você seja capaz de identificar, em 

qualquer ambiente que aquela variável entrar, se ela vai funcionar de maneira igual 

em todos esses diferentes ambientes. Então, quando você vai pensar em alguma 

coisa que tenha a pretensão de ser replicada, na verdade a própria arquitetura do 

projeto piloto tem que já levar em conta essa consideração, e isso as pessoas não 

levam, é isso que é o problema, as pessoas não levam isso na arquitetura, É a 

mesma coisa que eu usar um telefone, colocar nele componentes super incríveis, de 

metais super qualificados e aí ele vai funcionar fantasticamente. Mas quando você 

for colocar isso em escala, seja o custo desses componentes, seja a logística de 

obtê-los ou de distribuí-los, dentro dessa configuração é absolutamente inviável. Não 

adianta você ter um super incrível aparelho se ele não foi desenhado para ser 

trabalhado em escala e é isso que as pessoas não entendem. Quando a gente 

cunhou ter tecnologia social, a doze, treze anos atrás, as pessoas pegaram só o 

termo e saíram falando que estavam construindo uma tecnologia social inovadora, 

capaz de ser distribuída em larga escala, mas falam de coisas que eles não sabem, 

porque o que eles fazem é isso, vão lá, fazem um projeto numa escola e depois 

resolvem achar que isso vai ser distribuído em escala. Não é, porque não foi 

pensado dessa forma, porque não é distribuído nesse formato que é, aí o que 

acontece é que ele não vira nada em larga escala, muito menos ele entra no sistema 

de política pública porque ele não foi desenhado para isso. 
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4. E quando você tem um protótipo que é desenhado, e você o testa e vê 

que tem uma arquitetura adequada, quais são os instrumentos de gestão que 

você utiliza para replicá-lo? Como você faz, porque você tem uma experiência 

riquíssima nisso, para assegurar a qualidade dele com a ampliação do número 

de unidades?  

Na verdade, o grande problema das pessoas não é só o desenho, é a 

capacidade de operar o desenho, isso significa a gestão do próprio programa de 

gestão, por exemplo, se você conseguir virar isso uma tecnologia dessas. As 

pessoas não sabem operar as coisas para elas acontecerem. O que vocês têm que 

ter é um sistema mesmo, de acompanhamento, de supervisão. O melhor método ou 

a melhor tecnologia, mesmo que já desenhada e testada, se ela não for implantada 

e acompanhada ela não vai para lugar nenhum. O que a gente desenvolveu aqui é 

um processo de acompanhamento de gestão pública que torna capaz que essa 

gestão se efetive no dia-a-dia na sala de aula.  

 

5. Chegamos ao ponto, você poderia destacar alguns elementos desse 

modelo em gestão? Algumas variáveis isoladamente? 

Não, porque é uma cozinha, vamos dizer assim, que não é fácil de traduzir. 

Você tem que ter claro o quer que você precise. É como um plano de vôo, num 

painel de um Boing, você tem um monte de “reloginho”, e você vê se cada um 

desses “reloginhos” está te dando a informação certa para você ir corrigindo a coisa 

no curso que ela está acontecendo. Não é algo simples de traduzir. 

 

6. Você acha que a tecnologia de gestão da iniciativa privada é 

fundamental no acompanhamento desses programas? Por exemplo, se você 

abandonasse as suas parcerias, o próprio Estado seria capaz de dar conta 

disso, as prefeituras, ou você acha que o acompanhamento privado da gestão 

desses programas, é especial, é imprescindível para eles funcionarem? Eu 

estou lhe fazendo essa pergunta por que, por exemplo, Marcos me disse na 

entrevista que não mais implantará o programa dele em nenhum outro lugar 

que não tenha uma instituição privada para fazer o acompanhamento junto aos 

parceiros públicos. A pergunta é essa, é imprescindível que a tecnologia de 

gestão privada seja parceira do setor público ou o setor público consegue 

caminhar com suas pernas, segundo a sua experiência?    
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Sim e não. Qual o grande desafio Raul? “O sistema público não tem uma 

cultura de gestão, Ela é muito menos focada em resultados, em processos de 

acompanhamento, esse que é o grande problema. Na verdade tudo se resume a 

isso, a questão técnica pedagógica é uma consequência disso”. Vou dar o exemplo 

que a Cláudia Costin (???) me deu ontem, quando ela começou lá na secretaria de 

educação ela estava com várias crianças no sexto ano e analfabetas, como é que 

essas crianças chegaram lá analfabetas é uma grande pergunta, nos textos tinham 

um monte de letras, todas juntas e você não entendia nada que estava escrito, as 

crianças eram analfabetas mesmo, ela passou lá no mínimo seis anos ou mais para 

chegar no sexto ano dessa forma.  

Então ela chamou a gente para ajudar esse grupo todo de crianças 

repetentes, analfabetas, defasadas. Bom, ontem ela me falou assim, “Viviane eu 

estou muito feliz porque nós não vamos mais precisar de vocês, logo, logo, porque 

agora eu comecei um programa de alfabetização onde na primeira série eu já faço 

uma prova de avaliação logo de cara, para já saber em que nível está essa criança e 

aí eu estou acompanhando para ver o quê que ela avança no “x” período. No meio 

do ano vou fazer outra prova, no final do ano vou fazer uma outra prova...”, toda feliz 

e eu disse assim “Nossa, que bárbaro Cláudia!” Porque um bom médico é aquele 

que sara o paciente e não aquele que não sara o paciente. Então eu sou uma boa 

médica se o remédio que eu estou dando sarou o paciente. 

 

7. Se você parasse hoje as suas atividades, que percentual desses 

municípios, que são parceiros seus, continuaria dando esse padrão de 

qualidade para educação que eles dão hoje? 

Então, justamente, vai depender do grau de entrada dessa cultura dentro do 

sistema, porque ela é contrária ao sistema, lá não se acompanhava nada. 

 

(Raul - E você percebe a cultura entrando?) 

Percebo, sim! Por exemplo, no caso da Cláudia, está entrando, porque o 

programa em si, no caso o xxxx (17:00), eles tem uma lógica de recuperar a criança 

que já está em estado de UTI, aquela que já está quase morrendo pro sistema, está 

pronta para sair, então você coloca essa criança na UTI, ela é uma criança de UTI e 

você a coloca na UTI. Eu sou um médico especialista de UTI, que pego as crianças 

que estão morrendo pro sistema e faz ela sobreviver e a gente transfere esse 
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conhecimento pro estado. Vida, conhecimento apropriado e política pública de 

questão de fluxo daquele estado, daquele município. Então a lógica é introduzir essa 

cultura dentro do sistema para que eles se apropriem e façam isso sozinhos. A 

gente fica o tanto de tempo necessário para eles incorporarem. 

 

(Raul - Você pode sair e acha que eles tocam para frente?)  

Sim, esse é o objetivo. 

 

(Raul - Mas a experiência confirma esse objetivo? Você tem saído de 

algumas dessas parcerias e as coisas têm continuado?) 

Tem municípios exemplo. Dois municípios lá no interior do Amazonas, Ponta 

do Acre e Cruzeiro do Sul, a gente começou há dez anos lá. Um dos municípios já 

está caminhando com as próprias pernas, o outro ainda quer ajuda, na verdade ele 

está com o indicador de 90%, 90% das crianças deles já estão alfabetizadas com 

oito anos, 90% das crianças aprendem e passam de ano. O primeiro IDEB é do 

Estado do Amazonas de primeira a quarta série.  Ele está com um indicador forte, 

mas ele ainda quer o apoio, então a gente apóia enquanto os municípios, estados, 

querem e a gente apóia enquanto a cultura não entrou. Porque o quê que acontece, 

você conhece bem a questão de transições políticas, você passa quatro anos 

fazendo a introdução da cultura de gestão, aí muda o governador, o prefeito ou o 

secretário e eles desmontam tudo e começa tudo de novo. A gente poderia fazer em 

quatro anos, a gente acaba levando oito, doze anos e ainda corre o risco de ficar 

mais tempo porque eles mudam tudo no meio do caminho.  

 

8. Tem um outro elemento aí e estou fazendo essa pergunta por que tem 

um estudo da Mckinsey que diz que com os recursos humanos que nós temos 

na educação do Brasil hoje nós não vamos para lugar nenhum. Você acha que 

com os recursos humanos que nós temos no sistema educacional do Brasil 

hoje, para gestão e pedagógica, você acha que é possível implantar um padrão 

elevado de educação de qualidade? Se não, que percentual desses recursos 

humanos, hoje, estariam aptos para assumirem esse novo padrão de qualidade 

da educação? É uma pergunta muito intuitiva, mas pela sua experiência, seu 

filmo, o que é que diz? 
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O que tem de recursos humanos, que também varia, tem alguns piores outros 

melhores, é possível fazer esse padrão que funciona, vamos supor de 20%, 30%, 

fazê-lo funcionar 90%. Essa é a nossa experiência em mil municípios, que o próprio 

Ricardo fez avaliação de impacto, eles conseguiam avançar os seus indicadores 

educacionais de três a onze anos a cada ano de programa. Então, é como se eles 

andassem três anos, cinco anos, dez anos, onze anos a cada ano, isso como rede, 

não como uma escola ou outra, e com os profissionais que estavam lá. Ninguém 

ficou mais mestre, não houve uma mudança de patamar de conhecimento, de 

titulação, você vai ver no próprio material, na pesquisa, ela influi pouco.  

 

(Raul - E do estado para cima não foi nada, é zero?) 

Não. A Uuniversidade, infelizmente, está num outro planeta, ela não 

aterrissou no planeta escola. 

 

(Raul - É só filosofia e ideologia. Didática que é bom, nada.)  

Só. Então é o seguinte, tem pouca diferença. Não porque deveria fazer pouca 

diferença, mas porque realmente não é feito para fazer diferença. Então eu acho que 

é aquela ideia de você tirar o máximo daquilo que você já tem em mãos. Esse é o 

primeiro passo. E dá para tirar. Dá, por exemplo, como na Ponta do Acre, o patamar 

de desempenho era de 30 a 40% do município, esses eram os indicadores, hoje eles 

funcionam todos num patamar de 90%, o que é que mudou? Nada, os professores 

continuam lá. Você tem que ver a cara da professora, tem fotografia, a mulher 

estava com uma enxada na mão, escola rural, não tinha parede, não tinha nada. 

 

(Raul - Você seria capaz de estimar, dessa massa de recursos humanos, 

que percentual estaria apto a ir para esse outro padrão?)  

Eu diria que a maioria, o problema é você levá-los a ter um padrão de 

desempenho, aí é tal história de tirar 90%, 100% desse patamar e passar para esse, 

nossa experiência é fazer isso acontecer, e é possível fazer. Eu tenho dados que 

mostram isso. Agora, claro que, este padrão de gente que está aqui hoje, 100% 

deles é ainda insuficiente para o tamanho do desafio do país. É aquilo que o Ricardo 

falou, a gente está tão atrás em termo de indicadores que mesmo andando na 

velocidade que a gente andou... Você viu a paralela que eu fiz? Você não cansa 

entendeu?! Agora não dá para você recuperar 400 anos de atraso em Universidade, 
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por exemplo, em 100 anos, como a gente tem.  Por isso eu acho que são dois 

passos, um é fazer 100% com os recursos que nós temos hoje e dois é ter um 

segundo passo de recursos mais qualificados, para poder fazer um novo passo. Não 

dá para você fazer 100% dos passos num passo só. 

 

9. Você conhece alguma experiência em que o professor que está nesse 

estágio é qualificado e recertificado dentro da rede pública para entrar num 

programa como o seu, por exemplo? Ou esse processo de certificação você 

não conhece em lugar nenhum? Seria quase como fazer um concurso interno, 

capacitar e fazer um concurso interno para colocar ele num novo patamar 

dentro de novos programas educacionais. Você conhece alguma experiência 

dessa? 

Não, de certificação oficialmente eu não conheço, mas o que eu observo é o 

seguinte, todos esses professores que são capacitados e eles vão para qualquer 

programa nosso, eles acabam saindo depois de um tempo e sendo alocados pelo 

município ou pelo estado na rede normal e eles passam a funcionar esse padrão na 

rede normal. Então, embora eles não tenham um certificado oficial, mas é como se 

eles tivessem ficado certificados sim, então eles são transferidos, viram secretários, 

eles viram coordenadores pedagógicos, enfim, eles passam a ter posições muitas 

vezes de decisão. 

 

10. Qual a sua opinião sobre essa ideia de preestabelecer um 

comportamento para o professor dentro da sala de aula? Acha que funciona? 

Acho ótimo e funciona muito, porque os professores na verdade são 

abandonados na escola, sem nenhuma ferramenta, sem nenhum preparo, seja da 

Universidade, seja depois, só com teorias, ideologias. Eles são literalmente atirados 

na sala de aula sem nenhum tipo de apoio real. Quando eles se sentem apoiados 

com um método estruturado, com um acompanhamento estruturado, eles ficam. Eu 

tenho depoimento deles, Nós pegamos agora os 500 piores municípios do Brasil em 

termos de débitos que o ministro pediu para a gente atender, e a gente pegou aquilo 

que enfim, não tinha o que fazer, você tinha que ver os depoimentos dos 

professores: “Nossa, é a primeira vez que eu entendo o quê que eu tenho que fazer 

numa sala de aula, eu nunca tive um apoio”, nada Raul, as pessoas são literalmente 

abandonadas na sala de aula e Eles falam assim: „A vantagem do Instituto Airton 
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Senna é ter não só o material, mas um método estruturado que nos ajuda a nos 

orientar no que fazer‟. Então as pessoas não se sentem conduzidas, elas se sentem 

apoiadas, é como se você tivesse um tutor, você tivesse um couching a sua 

disposição o tempo todo. Quem é que não quer isso? Quem não quer isso são os 

sindicatos, que têm uma ideologia toda torta e que em nome da liberdade e da 

criatividade jogam os professores e os alunos num mar, num caos, num negócio que 

não tem forma e que não leva a lugar nenhum, tanto é que nós estamos onde nós 

estamos.  

 

11. Um ponto que é muito colocado nesse debate é a questão da 

autonomia da escola. Qual a sua opinião sobre esse tema? Que limite deve ter 

essa autonomia da escola? 

Autonomia, você ta falando de qual, administrativa, financeira ou pedagógica?  

 

(Raul - Esse conjunto.)  

Todos os três nós já dialogamos, que deveria haver autonomia nos três níveis 

e não haveria nenhum problema de ter essa autonomia, desde que se tenha um 

plano de vôo, onde você está, aonde você vai chegar, e os combinados de onde 

você tem que chegar a cada momento.  

 

(Raul - Na questão de autonomia pedagógica que você falou, você vê 

alguma contradição entre o conceito de autonomia pedagógica e programa 

estruturado?) 

Nenhuma, porque autonomia pedagógica é você poder, entendendo onde 

você tem que chegar com a criança, você poder identificar qual a melhor forma que 

você tem para chegar lá, qual seu método estruturado. Porque não? Pode ser 

qualquer outra coisa, não importa o que você ta usando, importa que você chegue 

lá.  Se você quer chegar com um método estruturado, ótimo, se você quer chegar 

sem um método estruturado ótimo também. Você precisa escolher, você precisa 

garantir que você vai chegar lá, esse é o ponto. 

 

12. Qual a sua opinião sobre o conceito de responsabilização? Em caso 

positivo, como é possível aplicá-lo? 
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É extremamente importante que não tenha responsabilização nenhuma, você 

fazer ou não fazer algo, e acho que a maneira de responsabilizar não é talvez criar 

uma lei para isso, porque já existem leis para isso e o Ministério Público, por 

exemplo, tem instrumentos para fazer cumprir essa lei. Então, a gente ta começando 

um trabalho com a ABNT, para que a lei seja aplicada, é aquela história, você não 

precisa ficar criando mais coisas ou pondo mais coisas no sistema, faça funcionar o 

que já existe. Existem muitas leis, por exemplo, de presença de alunos, tem coisas 

que já estão na nossa mão fazer e nós não fazemos e aí existe uma 

responsabilização já prevista em legislação. Aluno que não vai à escola, professor 

que não dá aula, enfim, você tem como, dentro dos próprios instrumentos legais, 

responsabilizar a gestão.  

 

(Raul - E criar um instrumento que amarre essa penalização com 

desempenho nos indicadores oficiais?) 

Esse é o próximo que a gente vai fazer agora com a ABNT. 

 

(Raul - Você acha que é uma boa ideia isso? Caminhar nessa direção?)  

Acho. 

 

13. Uma explicação que se dá para que as coisas percam qualidade 

quando são replicadas é o fato motivacional e quando se tem um piloto todo 

mundo está observando aquele piloto e se sentem motivadas a darem o 

melhor de si naquele piloto e quando isso vai ganhando escala vai se 

perdendo essa qualidade, as pessoas vão se desmotivando para manterem 

aquele padrão de qualidade. Como é que é possível enfrentar isso, se é que 

você concorda com esse conceito? 

Não concordo. A gente não tem essa experiência. As pessoas ficam 

constantemente motivadas, aliás, com o tempo elas vão ficando cada vez mais 

motivadas pelo seguinte, elas vão tendo resultado.  

 

(Raul - E qual é essa mágica?)  

A gente não sabe explicar, isso acontece com a gente. A motivação ela vai 

ficando... É muito forte, até porque o resultado vai acontecendo. Não é só a criança 

que passa a funcionar, o professor que passa a funcionar. Ele que era um 
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fracassado junto com a criança, passa a ser o vitorioso, ele passa a ser, junto com a 

criança, o máximo.  

 

14. E a remuneração adicional associada a resultado, você tem uma 

opinião sobre isso? Uma premiação por resultado? 

Eu acho imprescindível isso. A gente vê pela experiência e pelas pesquisas 

que, o Ricardo até mencionou isso, que se você tem dois, três anos de experiência 

fazem diferença para o aprendizado, a partir disso, não faz diferença. Então a 

remuneração deveria ser atrelada não a tempo de serviço, porque o tempo de 

serviço, a partir de três anos não vai fazer muita diferença, faz, mas pouco. O que 

vai fazer diferença? É o desempenho!  A remuneração deveria estar diretamente 

atrelada ao desempenho para que o professor tivesse clareza de que ele é um bom 

professor. O termômetro da qualidade dele é a aprendizagem de aluno, não é título, 

não é tempo de casa. 

 

15. Tem outro debate que é o seguinte, algumas pessoas dizem que essa 

premiação teria que ser para toda equipe, coletivamente. Outros defendem 

uma premiação individual, dependendo do desempenho do aluno naquela 

disciplina e tem pessoas que defendem um misto das duas coisas. Você te m 

uma opinião sobre isso? 

Não. Isso eu não sei avaliar.  

 

(Raul - Pela teoria de pessoa que debatem, você nunca mergulhou?) 

Na verdade eu nunca pensei muito sobre isso, nunca parei para pensar.  

 

16. Você falou num ponto aí, que é questão da descontinuidade 

administrativa. Você vê na sua experiência, talvez quem tenha a experiência 

mais vasta, no Brasil, sobre isso, algum instrumento de blindagem 

institucional para que esses programas que dão certo, eles não sejam 

descontinuados? 

Eu acho que parte da blindagem passa por você ter outros atores envolvidos 

que não sejam só a própria secretaria, o próprio governo. Acho que outros atores 

ajudam, mas não garantem. Na verdade eu não conheço um sistema de blindagem. 

Infelizmente a agenda política no Brasil é muito prevalente, ela é muito destrutiva, 
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muito destrutiva.  A gente tem uma blindagem natural pelo fato de ter um nome 

como o Ayrton por trás e isso assusta a questão dos políticos, porque a maioria não 

tem essa preocupação. Um dos governantes, por exemplo, lá da Bahia, o Chaves foi 

que começou e depois o Eduardo continuou por telefone, ele falou “Viviane, mas é 

claro que nós vamos continuar”, não tinha a menor duvida na cabeça dele, eles 

queriam porque eles viam os resultados. Agora existem, naturalmente, as vezes, 

prefeitos que pensam na questão de imagem e na questão da aprendizagem das 

crianças como fator de continuação. A gente tem quase que uma blindagem 

congênita, mas obviamente isso não o caso de muitos outros.  

 

17. Veja bem, eu terminei aqui. Faltou alguma coisa que você quisesse 

acrescentar nessa conversa nossa? 

Não. Eu só não sei te responder essa questão da remuneração, se deveria 

ser composta ou simples, não sei te avaliar isso. Nunca pensei antes sobre isso. 

  

(Raul - Há pessoas que defendem, há pessoas que são contra. Inclusive 

fiz um levantamento de toda teoria de motivação organizacional e o que os 

autores dizem, geralmente, é que o que mais funciona é uma coisa composta 

de motivação intrínseca, que é o que você falou, a pessoa se sentir valorizada 

pelo resultado do trabalho dela, pelos objetivos, pela utopia de fazer aquelas 

crianças melhorarem de vida e um pouquinho de remuneração adicional 

também. É essa fusão das duas coisas que cria a motivação.) 

Isso é verdade.  Você lembrou um ponto que eu observo na prática, há 15 

anos.  Esses professores que funcionavam 20% e passam a funcionar 90%, tem 

estados, por exemplo, o estado de Tocantins, eles passam a funcionar num outro 

patamar e não recebem nem um tostão a mais, eles continuam ganhando 

exatamente o que eles ganhavam, mas em compensação, Raul, eles parecem uma 

fênix sabe, que renasceu das cinzas? Os caras não eram motivados, não queriam 

nada, eles saem que parecem uns boeings, animadérrimos, parece que o sentido de 

missão deles acaba resgatado. Parece que eles conectam de novo no professor que 

tinham deixado de ser. Então a animação deles, a motivação é a gasolina que faz 

eles enfrentarem todos os problemas, porque você sabe o que o dia-a-dia de 

qualquer movimento para melhorar, então é muita dificuldade para melhorar, mas 
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eles enfrentam, vão em frente, vão e vão motivados apenas pelo lado da motivação. 

É uma remuneração emocional.  
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Entrevistado 9 

  

1. De acordo com sua experiência, há vantagens evidentes do ensino em 

tempo integral sobre o ensino em tempo parcial?  

 Não! O que a gente sabe é que cinco ou seis horas de estudo é tudo que 

precisa para aprender bem. O ensino aberto completo tem dois aspectos 

importantes, que vale a pena mencionar. O primeiro é absolutamente importante, 

que é tirar o menino da rua. É um efeito de responsabilidade social, é saúde, é 

nutrição e é reduzir muito a chance de delinquência, de comportamento anti-social. 

Então isso é inegável. Agora, se a gente pergunta o quanto o tempo integral 

aumenta o rendimento, o que nós vamos ver, e eu não tenho dados contra, é que, 

na maioria das vezes, colocar em tempo integral não aumenta. Logo que 

apareceram os “Brizolões” lá no Rio, várias teses foram escritas e mostraram que as 

escolas que eram aquelas do Nyemier, os “Brizolões”, não sei o quê, essas escolas 

tinham o rendimento exatamente igual ao outro. Desse ponto de vista, o tempo 

integral não melhora o rendimento, ou pelo menos não melhora de uma maneira que 

seja comensurável com o fato de que ele praticamente dobra o custo do aluno. O da 

Marta Suplicy era 10 vezes mais caro. É preciso muito resultado para justificar um 

custo-aluno dez vezes mais caro.  

Bom, onde é que está o problema? O problema está em que nos países de 

primeiro mundo você tem uma jornada de cinco, seis, sete horas. Toda distribuição 

de tempo foi pensada para isso. Então, se você aumentou de quatro para sete horas 

você aumentou quarenta por cento as aulas de Matemática, de Francês, de Inglês, 

de Física, de História, você aumentou tudo, harmonicamente dentro do currículo. Ao 

invés de duas aulas de Matemática, você passa a ter três. Isso significa “time on 

task”, mais tempo aprendendo. Por sinal eu estava escrevendo sobre isso hoje de 

manhã, A única lei da Pedagogia que é absolutamente confiável é aquela que diz 

que o aprendizado é função de bunda-cadeira-hora. Quanto mais você estuda, mais 

você aprende. Nesses países de primeiro mundo o que você tem é o currículo 

folgado. Quer dizer, é mais tempo dedicado. Quando você pega uma escola de 

quatro horas e quer transformar numa escola de oito e nem todo mundo está nas 

oito, as quatro horas adicionais não se encaixam com o currículo, não tem livros 

para elas, você tem turmas misturadas por idade, por série. O que você vai fazer do 
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ponto de vista educacional nessa tarde? Os professores não são professores, são 

improvisados.  

Na França, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na sei o quê, para não falar da 

China, são três aulas de Matemática e não duas. Aqui são duas aulas de 

Matemática e mais um tempo que, ou não é com educação, ou como é que você vai 

dar aula para 20 meninos, 50 meninos, um está dando equação do primeiro grau e 

outro está dando equação do segundo grau e não tem livro. Então você tem um 

problema estrutural em como transformar esse tempo adicional em tempo de estudo 

e aprendizagem. Eu tenho uma proposta que eu tentei fazer, que eu tentei 

implementar aqui, que é criar livros temáticos, que é criar um manual temático, por 

exemplo, como eu tiro documentos, como eu arrumo a minha casa, como eu como 

direito, como eu cuido da minha saúde. Esses materiais são interdisciplinares, não 

são seriados e eles contem exercícios de língua, de matemática, de raciocínio, de tal 

maneira que eu posso misturar turmas. Consegui um dinheirinho da Secretaria da 

Educação e a coisa tava indo bem, a mulher morreu de câncer.  

  

2. Há uma afirmação recorrente entre educadores: “É relativamente fácil 

realizar um projeto piloto de sucesso. Difícil é universalizar essa experiência 

para toda a rede”. Qual a sua opinião sobre essa afirmação?  

 Isso é absolutamente verdadeiro. Fazer o piloto é fácil, se ele for pensado 

como um piloto, o que é errado. Se você quer fazer um piloto para ser replicado, 

você tem que fazer um piloto que seja replicável. Você fazer uma Escola da Ponte, 

Summer Hill, um São Bento, um Santo Inácio, ou um Bandeirantes, você faz. Agora, 

quem quiser fazer, na hora que o dono do Bandeirantes, o Aguiar, está pensando 

agora em fazer um segundo Bandeirantes, ele sabe que faz um segundo, mas não 

faz um terceiro, porque ele demorou, sei lá, 50 anos para fazer um Bandeirantes, 

acho que foi o pai dele que começou, ele está pensando em fazer o dois e tem anos 

que ele está criando coragem.  

  

3. Que oportunidades e obstáculos existem para a reprodução de um 

projeto piloto com o objetivo de universalizá-lo por toda a rede escolar?  

Tudo que depende da genialidade não é replicável. Se você disser, eu vou 

fazer uma empresa para concorrer com Steve Jobs, cadê o xxx (7:30)? Tudo que 

depende de artesanato não é replicável. Se você quiser fazer uma fábrica de violinos 
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excelentes, você consegue contratar um Luthier muito bom em Cremona e trazer 

para Belo Horizonte, aí você consegue contratar um segundo Luthier, mas se você 

disser que vai fazer 1000 violinos por mês, você não vai fazer. Você vai fazer três 

violinos por ano. Por quê? Se você tivesse mil Luthiers, você conseguiria fazer mil 

violinos por ano. O artesanato não é replicável, o complicado não é replicável.  

  

4. Quais instrumentos de gestão podem assegurar a qualidade da 

educação na progressiva implantação de um novo modelo em uma rede 

escolar? 

Toda vez que você codifica com sucesso, você tem alguma coisa replicável, 

porque você está codificando um processo codificado, porque codificar sem sucesso 

é fácil, você está codificando um processo codificado, ou seja, você consegue 

transformar aquela intuição em regras que qualquer um pode aplicar. Ou seja, o seu 

procedimento tem que ser simples e robusto. O Pitágoras, por exemplo, tem uma 

fundação e quem defendeu essa fundação foi um obsessivo chamado Hélio Leite, 

que se apaixonou por Qualidade Total. Ele leu tudo, publicou nos Estados Unidos 

sobre Qualidade Total e disse que isso funcionava na educação. Há anos e anos e 

anos, ele vem tentando isso, tentou em Bogotá, tentou aqui na escola de não sei 

onde e desenvolveu um sistema que ele não chama de Qualidade Total, porque 

senão os professores têm uma síncope, aí ele chama de Sistema de Gerenciamento 

Integrado (SGI), todo codificado. Aí ele foi aplicado em São José dos Campos. Ele 

tinha sido aplicado em Vespasiano. Quem que aplicou em São José dos Campos? 

Vespasiano! Por quê? Porque está tão codificado, que um grupo que fez, consegue 

ir numa outra cidade, inclusive muito maior, muito mais importante, e ensinar aos 

outros como é que faz. Tá tudo arrumadinho, tudo codificado. Portanto, essa 

replicação em escala é da natureza do projeto e o piloto tem que ter natureza 

replicável. Então quando você diz que o piloto funcionou e quando você tentou 

replicar não deu certo, você está dizendo que o piloto já estava errado.  

  

5. Como vê a utilização de tecnologia de gestão do setor privado em 

redes públicas? Essas parcerias são imprescindíveis para o sucesso dos 

programas de qualidade da educação?  

Não, não é imprescindível. Nada dessas coisas é imprescindível, muitos 

caminhos chegam a Roma. Você não quer saber a cor do gato, você quer saber se 
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ele caça rato. Tem muito jeito de chegar lá. Essa influência da empresa privada 

dentro da escola, se for bem feita, é boa, se for mal feita, é ruim. O que é que faz o 

SGI? É pegar as coisas boas que funcionaram na empresa e colocar na escola. O 

que é que vocês querem fazer? Isso, isso, isso. Não, tá demais. O que é prioridade? 

Um, dois, três, quatro, cinco, pode ser prioridade, mas 50 não, não pode, não é 

prioridade. Se é prioridade, onde é que você queria chegar no final do ano? Como é 

que mede isso? Você podia chegar ao fim do ano sem saber se é prioridade ou não. 

Essa é a prioridade da secretária. E a da diretora? Tem que compatibilizar. E a dos 

professores? Tem que compatibilizar. E dos alunos? Tem que compatibilizar. Então 

você tem instrumentos para ver se as coisas estão ou não andando direito. E aí você 

vai aplicando esses instrumentos. O resultado do SGI é fantástico, com o custo de 

R$15,00 ao ano por aluno. Maravilhoso! Então isso funciona, todas essas 

intervenções da Viviane, do próprio Telecurso (deve ter sete milhões de pessoas 

que têm diploma, que fizeram curso no Telecurso), a Fundação Bradesco que entrou 

num caminho que não tem futuro, mas que agora já está entrando no caminho da 

rede de ajudar as escolas públicas. Então você tem muitas soluções. O que não 

funciona são esses esforços empresariais dizendo que “pobre coitado do menino 

tem uma vida muito nua, muito crua, muito básica, vamos dar para ele, fazer 

capoeira, teatro, caratê, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo”. Aí eles criam um 

charminho dentro da escola que o remendo é pior do que o soneto. Porque a 

educação já é chata, aí você encontra um negócio muito mais bacana para se fazer 

na escola, aí você tira o foco da Matemática e do Português. Nesse sentido, a 

intervenção, especialmente de pequenas fundações, é infeliz, porque todo mundo 

gosta daquilo e se já não estudava muito, aí é que não vai estudar nada mesmo.  

  

6. Na rede pública há recursos humanos (gerenciais e docentes) 

suficientes para a universalização de um projeto piloto de sucesso? Em caso 

negativo, é possível estimar o percentual de pessoal apto a uma capacitação 

desse padrão de qualidade?  

Bom, aí você volta para aquelas teorias do Haiket (???), se não me engano, 

que é a Teoria da Inovação, que existe na agricultura e tudo na agricultura é mais 

fácil de estudar. Essa parte de inovação na agricultura...  

 

(Raul – Você trabalhou com isso também?)  
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Marginalmente. Ele diz que inovação é o seguinte: eu não me lembro dos 

números, mas é mais ou menos por aí, tem 10% que são os números verdadeiros 

(apareceu, está na fila do IPAD), Você tem uns 70% que quando veem que dá certo 

adotam e você tem uns 20%, 30%, que vão morrer e não vão adotam. Então eles 

têm essa curva dos “earlier doctors”, depois dos outros que querem ser o São Tomé 

e dos cabeças-duras que não adotam. Isso pouco se aplica. Quer dizer, seja na 

escola, seja na rede, você ai ter...  

 

(Raul - E sobre o ponto de vista da qualificação dessas pessoas? Daria 

para universalizar uma experiência com os professores que a gente tem ou 

tem uma parte que não daria para aproveitar?)  

Hoje muito o que se fala de inovação é tecnológico, e aí o que você tem é 

uma coisa altamente improdutiva e que tem 50 anos, é a solução buscando o 

problema. Quer dizer, são os caras da Informática, do Porto Digital, dizendo que 

resolveram o problema, não sabem para que que resolveram, não sabem fazer a 

pergunta, mas têm a solução. É essa inovação induzida pelo inovador e não o 

resultado da demanda. O trágico do uso do computador na escola é que ele é 

sempre empurrado pelo povo da tecnologia, que acha maravilhoso e não entende 

como é que pode não funcionar. E não funciona.  

 

(Raul – Mas você acha que aquele projeto de Marcos toparia no teto em 

algum momento por falta de pessoal qualificado para incorporar aquelas 

diretrizes?)  

Olha, eu não conheço suficientemente bem, eu acho que se nos estivermos 

falando de 5%, 10%, 20% de escola, você vai conseguir atrair gente boa, porque 

ideia boa atrai gente boa.  

 

(Raul – Esse programa de Qualidade Total, você acha que ele toparia 

num teto por falta de professores qualificados?)  

Não, porque esse é fácil demais. Ele já está em 40 municípios, tem 300 a 400 

mil pessoas.  

 

(Raul – Então você acha que um piloto realmente bem pensado ele pode 

ser universalizado?)  
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Se ele for bem pensado, ele vai responder algumas perguntas agradáveis. 

Isso é universalizável, isso é replicável? Se você pensar num piloto com uma 

perspectiva de replicação, você pode chegar à conclusão de que ele não é 

replicável, porque exigiu demais. Enquanto que esse do SGI é tão estruturado, tão 

arrumadinho, os manuais são tão claros, o que tem que fazer é tão claro, que um 

menino do primeiro ano primário, e eu fiz o teste, fui na escola. Primeiro ano 

primário. “Menino, qual é a sua prioridade?” Aí o menino disse: “Aprender a ler, 

escrever e fazer conta”. “E quais são os problemas da sua escola?” Aí tinha um 

quadro na parede. É o Fulano, Fulano e Fulano, que falam na aula e atrapalham a 

gente”. Quer dizer, incorporou.  

 

(Raul – E fiz essa mesma pergunta a Marcos e ele tem a opinião de que 

não tem mais do que 20% do pessoal que tem na rede pública habilitado. Já 

Viviane acha que não, acha que dá para chegar nos 100%.)  

O que o programa da Viviane (Senna, do Instituto Ayrton Senna) tem, que é 

fundamental, é que, ao contrário da rede, ele manda no professor. Aquele professor 

da rede que é uma tragédia, na hora que você contrata ele de tarde para dar aula no 

Acelera Brasil, você diz ao professor: “Está aqui o contrato. É para você fazer isso. 

Você chega tal hora e sai tal hora e você vai cumprir o que está no contrato. Gostou, 

muito bem. Não gostou, tchau”. Esse é um aspecto fundamental na introdução de 

um processo de inovação. É o quanto você manda no cara que está mais embaixo. 

O general não tem a menor dúvida de que manda no coronel, o coronel manda no 

capitão, o capitão manda no sargento, o sargento manda no tenente, o tenente 

manda no cabo e o cabo manda no soldado. Então, quando o general manda você 

tem uma linha de comando que as coisas vão acontecer.  

 

(Raul – A questão da qualificação é resolvível se houver hierarquia, se 

houver um processo estruturado?)  

Se houver incentivos e se houver mecanismos de você fazer a coisa 

acontecer. Que não é o caso do SGI, porque ele é muito simples. Agora, uma outra 

coisa bem interessante: tem um programa nos Estados Unidos, Success For All, de 

um cara chamado Slake, que é de New Rock. O programa, um grande sucesso. Ele 

entra na escola, (22:10) xxx xxxx brasileiro, vem tudo certinho, tem que cumprir 

aquilo. Ele só aceita levar o programa para a escola se 85% dos professores 
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estiverem de acordo. Esse é um segredo. E a experiência do SGI de Pitágoras é a 

seguinte: se o prefeito não compra, o secretário, não, porque o secretário é pau 

mandado, se o prefeito não compra mesmo, o programa nem decola. (22:40) E aí 

xxxx  xxx a rede toda, o que vai acontecer? As diretoras que compram, funcionam, e 

as diretoras que não compram, põem o pé no freio.     

   

7. Conhece alguma experiência de capacitação de professores da rede 

pública acompanhada de uma certificação necessária para o professor ser 

recrutado para novos programas educacionais? Qual a sua opinião?  

No Brasil eu não conheço.  Os Estados Unidos é muito retardatário em 

matéria de certificação de profissionais, então a certificação de professores nos 

Estados Unidos é uma coisa que tem 10, 15 anos e ela foi criada bem tardiamente e 

com toda a experiência que se tinha, e ela é uma carreira paralela, você se prepara, 

faz os exames todos e aí você vira um professor de certificado e você tem uma série 

de vantagens.  Do ponto de vista de experimento com gente, possivelmente o mais 

interessante é o sistema de certificação americano. No México talvez tenha. Em 

alguns países europeus, eles sempre foram rígidos, duros, exigentes, então você 

não vê a coisa, você tem essa coisa do profissionalismo, você tem aí um processo 

muito lento, por exemplo, na Alemanha, você faz quatro anos de graduação, e aí 

você faz dois anos de estágio na escola, onde é orientado por um professor da sua 

disciplina e por um cara de pedagogia da sua disciplina. Nesses dois anos você não 

tem contrato porque é bóia fria. Aí, no final desses dois anos, se você atingir o nível, 

você será certificado e pode ser contratado por uma escola, mas é muito exigente,  

então, quando chega a passar, já tá acima de um certo patamar. 

   

8. Além da gestão, é necessária a padronização de um modelo 

pedagógico com procedimentos pré-definidos para os professores em sala de 

aula?  

A mesma opinião que eu tenho sobre como é que se faz um carro.  Se você 

quiser fazer um Morning (????), que é o único carro que não fazem linha de 

montagem hoje, você pode fazer, mas olha o custo do Morning (???), porque é 

extravagante, então eu não vejo alternativa para um país de péssima tradição de 

recursos humanos senão introduzir a inteligência dos poucos e mais brilhantes no 

processo de ensino. Na verdade, você está enxertando no ato da aula as 
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inteligências mais brilhantes que aparecem. E, com isso, você está dando àquele 

professor a possibilidade de ser um professor eficaz e você está dando ao aluno 

uma vacina contra aquele professor que sabe muito pouco. Essa é a maneira mais 

crua de colocar a coisa, politicamente incorreta, mas no fundo é isso.  

Se funciona na Fiat aqui pertinho, se funciona em Catalão, com a Mitsubishi, 

porque é que não funciona na sala de aula? Agora, aí é que entra um ponto que eu 

nunca vi discutido, eu acho que eu sou o único que discuto isso, que é a ideia que  

todo mundo diz, bom, você padroniza, você engessa algo porque padronizou e aí 

você cai no menor denominador comum, isso é rigorosamente inverdadeiro, porque 

padronizar aulas não significa que você determinou, lá de algum gabinete, que você 

vai perguntar quem descobriu o Brasil, a pergunta não é quem descobriu o Brasil, a 

pergunta é: “Por que é que o Brasil foi descoberto depois da Espanha descobrir a 

América?” Essa é uma pergunta aberta, essa é a pergunta que o professor de sala 

de aula não sabe fazer, mas um cara que é especialista na área, ele sabe fazer essa 

pergunta. “Quando aconteceu a Inconfidência Mineira?” Essa é a pergunta 

“caretona” que o professor vai fazer. A pergunta não é essa, e sim: “Por que 

aconteceu a Inconfidência Mineira?  Em que medida isso era um movimento 

nacional ou um movimento local  isolado?” E muitas outras perguntas. “Tiradentes 

era um intelectual? Como é que Tiradentes que era um homem de ação convivia 

com intelectuais?” Precisa-se de um bom historiador para formular essa pergunta.  

Na área de ética, por exemplo, eu agora estou no meio disso, o Positivo está 

criando uma disciplina de humanidade para todos os alunos da Universidade. Eu 

estou trabalhando com Renato Jardim e o meu acerto com o Renato é o seguinte: 

cinco textos de ética, que tem implicações de ética e perguntas sobre esses textos.  

Não tem nenhum livro de ética, seria um conto de Machado de Assis. É um mulato 

que vive muito mal, que quer casar e tem a maior dificuldade de sobreviver e que 

reclama, reclama, reclama, e quando ele se dá bem ele faz exatamente a mesmo 

sacanagem que ele fazia. E aí você começa a perguntar, o que é que está 

acontecendo aí? Mas você precisa de um Renato Jardim para dizer "o meu curso de 

ética é com Machado de Assis". O que você está fazendo? Você está estruturando o 

curso, você tá arrumando as perguntas, mas a resposta não é estruturada, a 

resposta é aberta, então você precisa  de um grau muito grande de estruturação 

para ter perguntas que sejam inteligentes, abertas e que levem o aluno a pensar, é 

exatamente o oposto, o que aquele professor de sala de aula não conseguiria fazer, 
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é o que você consegue fazer com o ensino estruturado, não quer dizer que faça. Os 

exemplos antigos, que era do ensino estruturado, que era ensino programado, foi 

aplicado para ensinar Fortran, então não tinha nenhuma imaginação, era e agora o 

que é que faz? É A, é pontinho, é isso, é aquilo... que dizer, é uma coisa puramente 

mecânica. Agora a ideia de que alguém pensa na melhor maneira de ensinar e nas 

perguntas que suscitam a imaginação, aí você tem uma riqueza no ensino 

estruturado que o professor  de sala, sem isso ele não tem.  

 

(RAUL – E qual é o limite?) 

Muito mais do que tem. Uma escola em que o diretor não tem controle sobre 

os caras que estão lá ensinando, não tem nenhum prêmio, nenhuma punição, que 

mal tem algum tipo de punição sobre os alunos, e, nem tanto. Agora tem um 

pouquinho mais de recursos, que tem essa xxx (32:10) que tão com a escola, essa 

coisa toda, nesse ponto de vista até que melhorou. Que tem que prestar contas, que 

tem um gasto de tempo enorme com a administração. Esse diretor, tem uma 

pesquisa da CADS que mostra que o cara não gasta 10% do tempo cuidando de 

ensino, então, Na verdade, a equação do diretor está errada. O diretor é diretor da 

escola e a escola é uma fábrica que produz educação.  Se esse diretor não pode 

cuidar do produto da fábrica, alguma coisa está errada. O que é que a gente vê? É 

que as escolas boas são aquelas que têm um diretor genial. São muito poucos os 

diretores geniais, porque os diretores têm poucos instrumentos, porque como ele 

não pode nem premiar, nem punir, como ele não tem dinheiro, a única coisa que ele 

pode é seduzir. Ele tem que ser um grande sedutor, para ele ser eficaz na escola. E 

são poucos. Se o gerente da farmácia ou da padaria tivesse que ser um sedutor a 

economia não dava certo. 

  

11. Uma das explicações para projetos pilotos funcionarem bem e a 

qualidade cair com o aumento da escala é o fator motivacional. Em sua 

opinião, existem instrumentos capazes de manter a motivação da equipe em 

casos de replicação de um projeto piloto educacional?  

Concordo com o princípio, mas se isso acontece é porque há alguma coisa de 

errada no modelo. O modelo ainda tem uma dimensão artesanal muito grande.  

Novamente, voltando para o SGI, ele não é a prova de bala, muda o prefeito, 

costuma acabar. Mas na sua construção ele tem um fator intrínseco de motivação 
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que é uma meta absolutamente transparente e compartilhada. Se você chegar numa 

escola que tem SGI, na porta da sala da diretora, no muro da escola tem a meta, a 

meta no Prova Brasil, a meta no INEP.   

 

(RAUL – E, fora a meta, tem algum sistema de incentivo?) 

Materiais não, porque isso envolve um poder que o projetinho de fora não 

tem.     

  

12. Qual sua opinião sobre sistemas de incentivo que aumentam a 

remuneração dos professores em função de resultados?  

Saiu uma pesquisa recente, que você deve ver, de um cara que é professor, 

se eu não me engano, em Munique, chamado Ludger Wöessmann, ele faz uma 

grande revisão do sistema intensivo, a partir, se eu não me engano, do PISA  e ele 

chega a uma conclusão muito robusta, ele e o Raimund (???) são paralelos, ele 

deve ser um pouquinho mais moço que o Raimund (????), mas ele é exatamente o 

mesmo estilo do Raimund (????), mesmo tipo de pesquisa, e ele mostra  com pouco 

risco de erro que se o sistema estiver bem, funciona.   

 

(RAUL - Eu fiz uma pesquisa com os professores do Ginásio 

Pernambucano e 100% deles disseram que acham que o sistema funciona, 

mas que a cultura do setor público não suporta o sistema.) 

Você  tem o fato de que aquilo foi peneirado, os professores ruins não estão 

lá.  

  

13. Em caso positivo, essa premiação por resultados deve ser 

homogênea para toda a equipe, deve obedecer ao critério de desempenho 

individual do professor ou deve considerar ambos, em um modelo misto?  

Várias coisas se pode dizer.  Do ponto de vista do impacto, o individual é 

melhor, se você pensar na mecânica do impacto. Mas o individual tem problemas, 

primeiro ele está sujeito a erro e o erro no indivíduo é muito maior que o erro na 

média, a média cancela os erros, e esse erro pode gerar conflito, esse é o primeiro 

aspecto, tem erro que a gente faz injustiça. O segundo aspecto é que tem erro que 

gera conflito. O terceiro aspecto é que diante da forte reação do Sindicato dos 

Professores pode ser politicamente inviável você adotar o individual, então você 
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adota o coletivo, porque com o coletivo você consegue convencer o sindicato. Você 

pode estar absolutamente seguro que o individual é melhor, acontece que o 

sindicato não aceita ai você vai passar toda sua gestão brigando com o sindicato. O 

individual é potencialmente melhor, ou mais forte, mais poderoso, mas politicamente 

ele é mais difícil de implantar.   

 

(RAUL – Você conhece alguma solução mista?)  

Eu acho que dá para fazer, mas do ponto de vista político é preferível 

começar de forma coletiva e depois de consolidar o coletivo, você tentar ver o que 

dá para fazer com prêmios individuais. Mas eu acho que é um grande risco você 

comprometer uma boa ideia, e  último comentário que eu vi recentemente e me 

pareceu uma consenso extraordinário, o cara diz o seguinte: Está bem, esses 

prêmios individuais tem erros, agora quando você considera que a gente sabe com 

certeza absoluta  que antiguidade não está associada a desempenho, quando você 

sabe com certeza absoluta que diploma não está associado a desempenho e que 

você continua pagando por antiguidade e por diploma, você está adotando um 

método comprovadamente errado  e deixando de adotar um método que pelo menos 

pode dar certo.  Isso me parece um raciocínio curioso e robusto, como é que você 

pode ser contra uma coisa que ninguém sabe se funciona  e na verdade você tem 

duas que a gente sabe que não funciona.   

  

14. Há instrumentos capazes de assegurar a blindagem institucional de 

um programa de replicação de projetos pilotos de sucesso?  

Nós tivemos um teste que não se deu, na década de 90, o Hélio Garcia foi 

governador e o Walfrido foi secretário de Educação e ele  fez uma grande reforma. 

Eu e o João Batista convencemos o Walfrido de que tinha que ter avaliação, o plano 

dele não tinha avaliação e nós conseguimos convencer  e o salto foi muito grande, 

foi uma das reformas educativas mais impressionantes do Brasil. Quando o governo 

estava chegando ao fim,  havia uma grande preocupação de, quem sabe, ganhasse 

a oposição e destruir a tudo antes de se consolidar. Aí fizeram um pacto pela 

educação, juntou-se um bando de gente, a Federação das Indústrias entrou, várias 

instituições entraram e criou-se um pacto. Entrou muita gente, até eu que estava 

longe entrei para garantir a continuidade, uma coisa forte com o Governo, prefeito, 
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só que quem ganhou foi a situação, nós não ficamos sabendo se o pacto teria sido 

eficaz.   

 

(RAUL - Em Pernambuco, a experiência de Marcos foi desmanchada  

porque ele tinha um bom colegiado em ele como setor privado,  como parceiro 

tinha possibilidade de veto, e foi desconstituído desse novo colegiado.) 

Essa vulnerabilidade tem, um dos primeiros municípios foi Vespasiano, 

mudou o prefeito e desfez quase tudo, nunca desfaz tudo.   

 

15. Há algo que não foi mencionado nessa conversa e que você 

quisesse adicionar? 

Voltando um pouco à questão do ensino estruturado, tem uma pesquisa da 

Paula Lozano que mostra que nos municípios que tem o ensino estruturado os 

alunos estão meio ano a frente dos outros. É um dado impressionante, então, é uma 

realidade muito robusta e na verdade quando a gente fala de ensino estruturado, se 

você quiser falar de um jeito engraçado você diz “Isso é ensino a distância 

presencial”, o que todas essas pessoas que fazem discursos enormes contra o 

ensino estruturado, você pergunta para ela: Quer dizer que não pode haver ensino a 

distância? Não pode, porque ensino a distância tem que ser estruturado, tem que ter 

professor e tem que colocar tudo ali no material. 

 

(RAUL – Além dessa evidência empírica há alguma coisa escrita sobre 

isso, empiricamente?) 

Eu nem tenho a citação certa, mas eu estava em Harvard, numa conferência, 

e um dos professores lá mencionou um estudo em que a National Scientist 

Foundation, se não me engano, criou um grant para inovações em educação e deu 

dinheiro para centenas de coisas, não eram duas ou três, eram muitas, e aí fizeram 

uma avaliação e essa avaliação mostrou que quanto menos liberdade o professor 

tinha de fazer as coisas, mas o programa funcionava. A eficácia do programa estava 

diretamente ligada ao grau de estruturação.   

 

(RAUL - O pessoal que confronta isso confronta isso, confronta com 

argumentos teóricos, com o construtivismo?) 
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É um diálogo de surdo, porque tudo que eu escrevo sobre estruturação eu 

não encontro resposta, o que eu encontro é o mesmo discurso que ignora o que eu 

digo e continua repetindo a mesma bobajada.  

 

(RAUL – Quem é que escreve mais sobre isso?) 

Tem aquele pessoal da PUC de São Paulo, o pessoal da USP de São Paulo,  

quem tem muita visibilidade e mas que tem uma opinião não muito radical, que é 

mais moderada é a Bia Cardoso.  

 

(RAUL - E Gaudêncio Frigoto, você conhece?) 

Conheço muito bem, ele foi meu aluno, meu orientando, meu co-autor de 

várias coisas interessantes e descarrilou totalmente a partir do momento que foi para 

a PUC, em São Paulo.   

 

(RAUL – Mas é um bom autor para eu colocar como contraponto dessa 

ideia?) 

Ele é culto, ele escreve um bando de livro que, pelo que consta, sempre diz a 

mesma coisa. Tem uma outra que foi minha aluna também que embarcou com ele, 

Aparecida Ciabatta Franco, tem o Saviani, que ta tudo lá na estratosfera, os 

argentinos todos, Emílio Herrero, que está mais na alfabetização, os mexicanos, 

enfim, tem um bando de gente e o que acontece é que esse grupo não entendeu o 

método científico.  

 

(RAUL – A pesquisa que define o ensino estruturado ela toda baseada 

em evidências não é? Todas empíricas?) 

É, e esse pessoal não faz pesquisa empírica, eles fazem pesquisa empírica 

assim: “Vamos ensinar o aluno a ler pelo método global”, aí faz meia dúzia de 

perguntas pro aluno e isso é evidência, um aluno, dois alunos não são evidência de 

nada. Há uma total ausência de domínio e adoção do método científico. A ideia de 

que você parte de uma teoria, o que quer que seja, você diz que a eficiência do 

aprendizado é a fusão da conjunção dos astros, se você nasceu com o astro errado 

você vai ser um mal professor. Você tem todo direito de fazer essa teoria, mas isso 

não é ciência, isso é o primeiro pedaço. A ciência está quando você junta isso com 

uma observação sistemática rigorosa, controlada, do que é que acontece na 
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realidade e aí você começa a poder dizer se uma coisa está associada a outra ou se 

não está associada a nada. Dou um exemplo muito recente de uma pesquisa que eu 

estou fazendo, o MEC, hoje INEP, para avaliar o ensino superior tem a prova do 

INAD, que tem uma porção de outras coisas que pendura nela, para a instituição 

tem a prova do IGC, ou seja, o IGC é o que o cara aprendeu e mais um monte de 

penduricalhos, professor, tempo integral...  

 

(Interrupção 50:00) 

 

Hipóteses. Essa xxxxxxx (50:08) não tem nada a ver com aprendizado. Aí 

fizemos o teste, pegamos o que o aluno aprende e correlacionamos com o IGC, 

coeficiente de determinação 0,15, ou seja, a medida do MEC não se associa com o 

que o aluno sabe, evidência, essa é a segunda parte do processo científico, primeiro 

é você parir a explicação de como é que o mundo funciona, segundo é você ver se o 

mundo realmente se comporta de acordo com a essa explicação.  Esse movimento 

todo construtivista não acredita nessa segunda parte, ele diz que isso é 

constantivismo, e que isso é bobagem, que educação não se reduz a números. 
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APÊNDICE B 

 

Entrevistado A 

 

1. De onde surgiu a ideia de implantar um sistema de incentivos no 

Ginásio Pernambucano? 

A ideia de bonificação dos professores vem a partir da implantação de um 

sistema, de uma gestão empresarial que foi uma das bases fundadoras do projeto 

Ginásio Pernambucano. Não bastava criar um projeto inovador sob o ponto de vista 

pedagógico, mas era preciso ter um projeto de gestão que desse sustentação à 

prática pedagógica. Para essa pratica ser mais qualificada, ela precisaria de alguns 

aspectos que a gestão empresarial trouxe, dentre eles o sistema de qualificação 

mediante à avaliação.  

 

2. Houve resistência do corpo docente à ideia de avaliação como 

condicionante para a implantação do sistema de incentivos? 

Eu diria que ela encontrou incompreensões, que não se revelaram 

especificamente enquanto resistência. Os professores não sabiam como ia ser o 

processo, por quem seriam avaliados, quais os critérios, tinha uma insegurança em 

relação ao grau de justiça que esse processo teria... Eles se sentiam meio que no 

escuro. E ai a gente via que era necessário tanto quanto possível esclarecer. O 

próprio Marcos Magalhães fez uma reunião com os professores, inclusive nós 

discutimos com eles os ajustes em termos percentuais e foi bastante participativo. 

Inclusive a elaboração do instrumento, o que facilitou bastante também. O 

instrumento de avaliação foi proposto a partir de um consultor, mas foi elaborado no 

conjunto dos professores. Ele foi plenamente negociado. Ainda que eu não tivesse 

percebido resistências, eu acho que isso foi um elemento que só ajudou até a não 

resistir. Foi basicamente isso: incompreensão. Era assim: “Eu não estou acostumado 

a ser avaliados, agora eu serei.  E daí?” Então a elaboração do instrumento foi um 

processo extremamente rico, porque não se tratava apenas percentual e termos de 

remuneração, mas se tratava do que era importante  em termos do trabalho do 

professor, do que estávamos buscando valorizar.  
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3. Em sua opinião, o sistema de incentivos, com a ideia de 

punição/premiação, é importante para aumentar o desempenho de um 

profissional de educação? 

Eu não tenho nenhuma dúvida que se não existisse o bônus... 

Eu encontrei um grupo extremamente motivado, muito interessado, todo 

mundo querendo fazer. Mas entre querer fazer e efetivamente executá-lo e executá-

lo na justa medida da tensão que é preciso existir, para chegar no fim e atingir essa 

meta, eu penso que essa motivação não teria sido o bastante. Eu penso que é 

preciso existir um outro elemento de tensão e de tensão positiva nessa história, que 

era fazê-los também se sentirem reconhecidos sob o ponto de vista financeiro, que 

poderia ter sido talvez de outra forma, um outro tipo de prêmio, mas um prêmio era 

necessário existir e na condição dos professores daqui um reconhecimento sob o 

ponto de vista financeiro era a justa medida do que eles necessitavam. Eu vi isso, eu 

vi isso acontecer.  

 

4. Há especialistas que defendem as motivações intrínsecas, ou seja, o 

comprometimento com a organização, o sentido do trabalho, a gratificação 

pelo exercício da profissão, dentre outros, como fatores motivacionais 

decisivos. Esses mesmos autores condenam as motivações extrínsecas, como 

por exemplo a remuneração adicional. Afirmam que elas são insuficientes para 

estabelecer compromisso e dedicação. Na experiência do Ginásio 

Pernambucano, como você percebeu essas variáveis? 

Essa vinculação, essa relação mais intrínseca, mais perto com o projeto da 

escola, na verdade ela existe e ela pode ser estimulada de outras formas. Do 

momento em que ele entra na escola, quando ele se percebe como peça 

fundamental para transformar a vida do garoto que ele tem sob a responsabilidade 

dele, se ele não se sente parte daquilo ali, acho que não há dinheiro no mundo que 

vai mudar. A remuneração, o bônus, ele vem não como complemento. Acho que são 

duas coisas distintas. Eu vi pessoas sinceramente motivadas, comovidas, quando 

viam o quanto o seu trabalho foi gerador de mudanças na vida de garotos e garotas 

que poderiam ter sido prostitutas, mas que optaram por não ser prostitutas nem 

traficantes para estar ali, às vezes até 12 horas por dia, junto com aquelas pessoas. 

Eu via isso acontecendo no dia a dia. Eles não sabiam quanto iam receber no final. 
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Não sei se a palavra certa, adequada, para o bônus seria complemento – 

porque dá a ideia que eu estou fazendo uma parte, mas falta aquela outra ali; como 

se tivesse uma relação de co-independência; eu não sentia assim. Eu também fui 

avaliada, eu também fui bonificada, pelos resultados dos meus professores e dos 

meus alunos.  Talvez a melhor palavra fosse suplemento.  

Sem o suplemento, certamente eles não dariam o máximo de si. O que eu 

quero dizer que o elemento primeiro dessa motivação não foi o anúncio do bônus. 

Eles estavam lá, sabiam que iam ser avaliados, sabiam que haveria uma 

gratificação, que era uma complementação salarial, o que deixou todo mundo num 

nível tal de motivação. E todo mundo trabalhando e muito bem porque se sentiam 

responsáveis pelo projeto do garoto e o garoto dizendo isso para ele. Com o bônus e 

a estrutura, está ótimo então; vamos continuar trabalhando. Claro que isso foi um 

elemento para aumentar a motivação e talvez o atingimento dos resultados ao final 

do terceiro ano, o que foi algo surpreendente, dadas as condições que os meninos 

chegaram, o combustível para acelerar isso ai veio disso que você está chamando 

de complemento.  

Tem inclusive um elemento ai que eu não havia pensado antes. A velocidade 

com que isso aconteceu. Os meninos eram muito fraquinhos. Eu fiz um exercício 

com questões de quarta série primária do Colégio Aplicação com meninos de 

primeiro ano e o resultado foi péssimo.Tenho esse estudo até hoje para mostrar o 

nível de ignorância dos alunos. Depois a gente aplicou o Saebe e a quantidade de 

zeros foi enorme. Tirar esses meninos do estado que eles estavam e em apenas 

três anos fazer meninos serem aprovados em quinto lugar Engenharia Civil na 

UFPE, primeiro em Engenharia Química, segundo lugar em Física, a velocidade com 

que isso aconteceu, os professores também se sentira surpreendidos. 

O bônus teve implicação direta na busca de atingimento da meta; imprimiu 

uma velocidade muito maior. E isso é importante porque se esses resultados não 

tivessem vindo nessa velocidade, não teria o dia depois. A experiência não teria tido 

a repercussão que teve. E eles próprios se colocariam em dúvida: “E ai? Vale 

mesmo que vale a pena?” 

  

5. Há especialistas que aceitam a premiação por resultados, mas 

quando ela é feita de maneira homogênea a toda a equipe. Na experiência do 

Ginásio Pernambucano, além dos quesitos coletivos, houve também a 
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avaliação de quesitos individuais. Foi perceptível alguma reação aos quesitos 

individuais? Como você avalia a experiência? 

Eu penso que o reconhecimento tem que ser individual, porque o esforço é 

individual. Existe um esforço coletivo? Existe. Existe um ideal coletivo, mas cada um 

de nós tem que ter uma ambição, não existe ambição coletiva. Essa ambição é 

proporcional ao que eu acredito que sou capaz de fazer e ao que se aponta para 

mim enquanto perspectiva.  

E as pessoas que desempenham funções meio como eram avaliadas? 

Inicialmente eles não eram avaliados. Implantamos um experimento, que 

avaliava apenas os professores. A partir do terceiro ano, eles foram avaliados, mas 

não receberam bonificação porque não foi paga, como não foi paga para ninguém. A 

avaliação “dos cabeças” dos departamentos (biblioteca, gestão, secretaria, etc) era 

feita pelos alunos e valia para todo o departamento.     

 

6. A avaliação era feita com base nos dez quesitos abaixo. Gostaria 

que você fizesse um breve comentário sobre cada um deles. 

 

6.1 - Índice de aprovação da comunidade. (coletivo) 

Toda a comunidade, pais e responsáveis, respondiam a um questionário com 

dez questões, bastante objetivas. Todos respondiam ao mesmo tempo, avaliavam 

todo o coletivo da escola – a qualidade do serviço que estava sendo oferecido, o 

atendimento da bibliotecária, da secretaria, da coordenação, de todo mundo da 

gestão... tudo era avaliado.  

 

6.2 - Evolução do índice de geral aproveitamento no SAEPE. (coletivo) 

Os garotos eram submetidos a um sistema de avaliação externa institucional, 

que é o do estado, e se parametrizava com a entrada dele, o índice zero era a 

entrada, e a gente então negociava um percentual de crescimento desses meninos 

até o final do ano, quando se fazia a próxima avaliação.  

E ai tem uma coisa interessante: eles eram avaliados somente em Português 

e Matemática. Como fica o professor de História nisso tudo? Que relação tem a ver 

com isso? Ai entra um outro elemento que eu acho interessantíssimo no sistema de 

avaliação: o professor de História tem a ver sim com o resultado e ai ele era 

bonificado a partir do resultado dos professores de Português e Matemática porque 
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se o garoto não souber ler, ele não vai saber História nunca. Então eu posso prover 

o meu aluno com melhores condições na minha aula de História para que ele se 

qualifique na língua portuguesa? Claro que sim. Segundo: é o projeto de vida do 

garoto que está em jogo, e todos somos responsáveis por isso. Se eu sou 

professora de artes, por exemplo, e vejo um aluno no pátio sem assistir a uma aula, 

eu vou lá e converso com ele para que ele retorne à sala de aula. Essa é a diferença 

entre ser professor e ser educador.    

 

6.3 - Índice de aprovação dos alunos em relação ao desempenho da 

Instituição. (coletivo) 

A instituição era avaliada. Os meninos tinham que avaliar e a gente queria um 

percentual x. 30% de avaliação como positivo é muito pouco para uma instituição. A 

gente queria mais. A avaliação dos serviços que a escola esta oferecendo e das 

condições do patrimônio, a qualidade dos livros, da comida, tudo isso era objeto do 

índice de aprovação deles. Eles criavam um índice – índice de avaliação dos alunos 

em relação ao desempenho da instituição. 

 

6.4 - Avaliação externa aplicada aos professores com questões de 

Vestibular (Média Geral). (coletivo) 

Eles responderam provas das disciplinas específicas – quando essa prova foi 

aplicada já tínhamos três instituições funcionando – e houve um movimento 

subterrâneo dos professores para não se submeter a essa prova. Um grupo de 

professores das escolas que foram criadas depois, sobretudo uma delas não queria 

se submeter à prova. Achou um absurdo – como eu vou estar sendo avaliado em 

cima da minha condição técnica? Mas eu sei que eu sou bom professor, que eu sei 

esses conteúdos, afinal eu sou professor. Não admito responder prova. Isso é 

degradante, é humilhante.  

Quando a prova foi aplicada, nenhum dos professores do Ginásio 

Pernambucano faltou, nem de Bezerros. No final todos foram, mas houve uma 

reação de parte dos que não eram nem do Ginásio nem de Bezerros. Mas todos 

fizeram a prova. 

Essa foi a questão que mais gerou reação.  

 

6.5 - Cumprimento do programa. (Individual) 
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Cumprimento do programa de ensino – toda disciplina, toda série, todo 

professor tem um plano, um programa que eles têm que cumprir, tínhamos os guias 

de aprendizagem, que são uma referência para que os alunos e os pais possam ter 

acesso e acompanhar a evolução, o desempenho, dos meninos e dos professores. 

A coordenação pedagógica e a gestão acompanhavam isso tudo muito de perto. A 

gente cobrava, os alunos cobravam e, às vezes, até o professor pedia nossa ajuda 

para conversar com uma turma ou outra, que estava muito barulhenta, por exemplo, 

para que ele pudesse cumprir o programa. 

 

6.6 - Avaliação externa aplicada aos professores com questões de 

Vestibular (Média Específica). (Individual) 

Os professores responderam as provas e aquilo ali gerou um índice que seria 

para o coletivo da escola, porque os professores de Artes e Educação Física, por 

exemplo, não responderam. E também serviu para cada professor individualmente. 

E houve um elemento importante ai que serviu não apenas para efeito de 

bonificação, mas para que a gente pudesse pegar esses professores melhores 

avaliados e eles foram os capacitadores dos professores com menores notas. Isso 

foi bastante rico e isso também é um elemento de motivação e de valorização do 

professor. 

 

6.7 - Evolução do índice de aproveitamento no SAEPE, considerado no 

específico. (Individual) 

Só para professores de Matemática e Português.  

 

6.8 - Índice de aprovação dos alunos em relação ao desempenho do 

Professor. (Individual) 

Os alunos respondiam sobre cada um dos seus professores. O aluno podia 

ou não se identificar.  Houve uma conscientização dos alunos para que eles não 

inventassem ou combinassem respostas, com o argumento de que desprezaríamos 

essas respostas do tipo não gosto do professor de Matemática porque ele me deu 

zero. E valorizávamos, por outro lado, dizendo que quanto mais autênticos e 

verdadeiros eles fossem, mais aquilo que não estava funcionando bem na escola 

passaria a funcionar, porque teríamos uma resposta verdadeira e teríamos que ter 
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uma ação equivalente. E eles levavam aquilo à sério. Foi desprezível o número de 

questionários que a gente não considerou. 

 

6.9 - Cumprimento de tarefas específicas de sua área e participação em 

atividades com os alunos. (Individual) 

Isso diz respeito a participação dos alunos nas olimpíadas que são 

promovidas pela sociedade brasileira científica  - de Matemática, de Física, de 

Economia, de Biologia. Os alunos precisavam ser estimulados, acompanhados, 

orientados e apoiados pelos seus professores. Então era uma tarefa específica de 

cada professor daquela disciplina, mas também do grupo porque, por exemplo, 

numa feira de ciências há trabalhos na área de humanas também. 

 

6.10 - Eficiência na apuração do inventário anual dos equipamentos de 

sua área de atuação. (Individual)  

Dentro das salas há os equipamentos, nos laboratórios de ciências a mesma, 

etc. A ideia era torná-lo co-responsável pela manutenção e preservação daquele 

equipamento, tanto professores quanto alunos.  

       

Extras: 

Toda vez que você pactua metas, você consegue colocar metas mais difíceis 

e as pessoas se comprometem mais... 

Isso corresponde à realidade. Quando Marcos Magalhães chegou e 

conversou inicialmente com o grupo, no primeiro momento houve uma negociação 

quanto ao valor da gratificação – isso sim era um complemento. O salário era muito 

baixo, o mais baixo do Brasil naquele momento, precisava se definir qual seria o 

percentual de que seria aplicado em cima do salário que eles já tinham. Foi uma 

conversa muito interessante, porque não era só o valor, mas o fato de eles estarem 

se enxergarem no mercado. O que estava sendo proposto era o nivelamento com 

que o professor recebe na rede privada.  

Eles viram que se tratava de um ambiente sério. Que o que foi planejado 

estava sendo cumprido. “Vai sair tanto melhor quanto eu puder fazer” – esse espírito 

estava presente.   
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Entrevistado B 

 

1. De onde surgiu a ideia de implantar um sistema de incentivos no 

Ginásio Pernambucano? 

Surgia da Phillips, de Marcos Magalhães. Ele convidou Chinem, um chinês 

que trabalha na Phillips de São Paulo, que tem uma longa carreira nessa área de 

avaliação de desempenho. Ele esteve no GP com professores, gestão, alunos e 

adaptou o sistema da multinacional para o caso particular do GP. Fez um 

questionário pactuado, negociado. Ficou um sistema totalmente subjetivo baseado 

na opinião de pessoas para julgar outras pessoas. Todos os critérios eram 

subjetivos (deixaram de ser em 2006). Foi assim durante dois anos 2004 (GP) e 

2005 (GP e Bezerros).  

Na hora em que foi institucionalizado, se criou uma lei, o governo passaria a 

pagar. Antes era pago pelo ICE, agora era preciso agora que cada pagamento 

pudesse comprovado legalmente, no caso de uma auditoria futura. Tínhamos que 

provar a origem de cada pagamento.  

Essa era a primeira vez que uma instituição pública de ensino pagava 

gratificação por desempenho no Brasil. Pagamento que seria olhado com olhos 

perspicazes pelos avaliadores. Era uma coisa estranha ao sistema. Ai se gerou o 

sistema que se criou em 2006, que é esse que vamos comentar. 

 

2. Houve resistência do corpo docente à ideia de avaliação como 

condicionante para a implantação do sistema de incentivos? 

Sim, principalmente à avaliação particular do professor, como o item da prova 

avaliação dos conhecimentos. Eles achavam que quem tirasse nota baixa seria 

demitido. À primeira prova, com questões de vestibular, muitos faltaram. Mas um dos 

focos era o vestibular, se o professor não estava pronto, não tinha como preparar o 

aluno. A conseqüência foi: os professores que tiraram as piores notas foram 

capacitados. E a perda de quantia por aquele item. Só isso. O professores melhores 

colocados passaram a ser os capacitadores dos colegas. Havia se constatado que 

as capacitações apresentadas por doutores das Federais eram inócuas. 
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3. Em sua opinião, o sistema de incentivos, com a ideia de 

punição/premiação, é importante para aumentar o desempenho de um 

profissional de educação? 

Não tenho dúvida disso. Por enquanto, o melhor desempenho foi esse. Isso 

representou, na ocasião, 13 escolas que melhoraram o desempenho de um ano 

para o outro nessa perspectiva (premiação por resultados). Tínhamos uma escola 

em 2004, duas em 2005. Quando as demais escolas entraram em 2006, o que mais 

se ouvia dos professores era que se sentiam estimulados com o ambiente de 

trabalho adequado e a gratificação, que já havia no Gp e em Bezerros. 

  

4. Há especialistas que defendem as motivações intrínsecas, ou seja, o 

comprometimento com a organização, o sentido do trabalho, a gratificação 

pelo exercício da profissão, dentre outros, como fatores motivacionais 

decisivos. Esses mesmos autores condenam as motivações extrínsecas, como 

por exemplo a remuneração adicional. Afirmam que elas são insuficientes para 

estabelecer compromisso e dedicação. Na experiência do Ginásio 

Pernambucano, como você percebeu essas variáveis? 

A gratificação contribuiu para melhorar a produtividade porque um professor 

que ganha R$ 2.200,00 por mês passou a receber até R$ 4.000,00 de uma só vez 

em janeiro como gratificação – um mês crítico onde você tem despesa com material 

escolar dos filhos, IPTU, IPVA, etc.  

Quem atingisse a pontuação máxima a gratificação seria 30% do total que ele 

ganhasse no ano na gratificação de localização especial, que era 125% sobre o 

salário total. Por exemplo, quem ganhasse R$ 800 salário-base, passaria a ganhar 

com gratificação R$ 1800. A grafiticação mensal de  R$ 1.000,00  era multiplicada 

por 12 e 30%, R$ 3.600, era o valor máximo da bonificação anual ou seja, dois 

salários a mais (14º e 15º).   

A média salarial, mesmo com os professores novos, ficava em torno de R$ 

2.200,00 (com gratificação). Esses dados estatísticos estão considerados para um 

universo de  430 professores, em 2006, e  810, em 2007.  

 

5. Há especialistas que aceitam a premiação por resultados, mas 

quando ela é feita de maneira homogênea a toda a equipe. Na experiência do 

Ginásio Pernambucano, além dos quesitos coletivos, houve também a 
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avaliação de quesitos individuais. Foi perceptível alguma reação aos quesitos 

individuais? Como você avalia a experiência? 

Isso seria um desastre porque tenho vivência disso. Muitos professores não 

acham injusto ganhar tanto quanto o outro na parte de agenda coletiva, porque ele 

sabia que tinha sido prejudicado por aquela pessoa e se pegasse só os indicadores 

dele, ele ganharia mais. Enquanto aquelas pessoas que não contribuíram muito 

acabariam ganhando. Por exemplo: aplica-se a prova a todos os professores, a 

média de cada um influi no seu indicador pessoal, mas a média de todos influi no 

indicador coletivo. Então, há dois aspectos ai: aqueles que tinham notas melhores 

acusavam os outros de terem lhe prejudicado. E dois professores de Petrolina 

acusaram o golpe, dois professores de Química. Sabe o que eles fizeram? Tendo 

obtido notas baixas, ficaram com peso na consciência porque prejudicaram o 

coletivo e contrataram um professor de cursinho para dar aula para eles durante um 

ano, para que eles melhorassem na próxima avaliação. E melhoraram.  

   

6. A avaliação era feita com base nos dez quesitos abaixo. Gostaria que 

você fizesse um breve comentário sobre cada um deles. 

Cada questão valia 50 pontos, num total de 500. 

 

6.1 - Índice de aprovação da comunidade. (coletivo) 

É um questionário aplicado aos pais ou responsáveis com dez quesitos sobre 

a escola. Há itens sobre biblioteca, restaurante, refeições, o ambiente escolar, enfim, 

do que é preciso para um escola funcionar bem. 

 

6.2 - Evolução do índice de geral aproveitamento no SAEPE. (coletivo) 

Média geral de Português e Matemática. Todos os alunos respondiam a uma 

avaliação aplicada no início de fevereiro e no final de novembro. A evolução dessa 

média geral de todos os alunos dava o percentual de pagamento desse item.  

O Saepe só era feito uma vez por ano pelo estado. A partir desse programa, 

passamos a fazer duas vezes por ano, nessas escolas. 

E ai tem uma coisa interessante: como Marilene tinha a vivência da Chesf, ela 

contratou (embora não precisasse) o órgão do Saepe para fazer essa prova extra. E 

pagou muito bem, graças a um convenio com o instituto da UPE. Isso fez com que, o 
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resultado, que só saia dois meses depois, passasse a ser divulgado uma semana 

depois. O que prova que esse incentivo pecuniário funciona muito bem.  

Recebe-se um aluno da oitava série em fevereiro, somente em abril vai-se 

saber como ele estava no ano passado! Já se passaram dois meses! Um tempo 

enorme para se corrigir as deficiências, Foi perdido um tempo precioso. Entregando 

uma semana depois, fazia-se o perfil de cada aluno, estatisticamente, entregava-se 

aos professores, ai o nivelamento que era feito para recuperar déficits da oitava 

série era feito de maneira eficaz. Isso acabou contribuindo também para melhorar o 

desempenho futuro da escola no vestibular, etc.     

 

6.3 - Índice de aprovação dos alunos em relação ao desempenho da 

Instituição. (coletivo) 

Questionário aplicado aos alunos sobre a escola, com os mesmos itens dos 

que eram aplicados aos pais, só que com uma linguagem apropriada. 

 

6.4 - Avaliação externa aplicada aos professores com questões de 

Vestibular (Média Geral). (coletivo) 

Isso era a média geral. 

 

6.5 - Cumprimento do programa. (Individual) 

Isso era feito olhando a caderneta do professor. Mas não somente isso, 

porque no papel se agüenta tudo. Por isso, passamos a pegar cinco cadernos de 

alunos de cada turma, dos alunos mais aplicados, tirar xérox, para ajudar a 

comprovar, quando chegasse um auditor. Isso mudou o comportamento tanto dos 

professores quanto dos alunos em termos de compromisso. 

 

6.6 - Avaliação externa aplicada aos professores com questões de 

Vestibular (Média Específica). (Individual) 

É aquela média geral que agora virou individual. 

 

6.7 - Evolução do índice de aproveitamento no SAEPE, considerado no 

específico. (Individual) 
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Matemática para as ciências naturais; Português para as ciências humanas e 

sociais. Porém, estávamos prestes a  adequar o Saepe, com o incentivo do 

convênio, para todas as áreas. Com a mudança de governo parou-se o processo. 

 

6.8 - Índice de aprovação dos alunos em relação ao desempenho do 

Professor. (Individual) 

Um dos itens dessa enquete que era respondida pelos alunos sobre os 

professores era a qualidade do quadro, da organização do quadro, a letra ilegível – o 

professor que tinha esse problema passou a se preocupar e tentar melhorar. 

Nessa avaliação, os alunos não eram identificados. 

Em nenhuma das pesquisas de opinião ocorria identificação. Recentemente o 

Programa de Educação Integral aplicou os mesmos questionários pela Internet mas 

exigiu a identificação com o CPF. Com isto a pesquisa perde totalmente o valor. 

 

6.9 - Cumprimento de tarefas específicas de sua área e participação em 

atividades com os alunos. (Individual) 

O professor faz um plano de ação, no inicio do ano, negociado com a gestão 

da escola. Ele se compromete a fazer feira de ciências, a colocar o aluno na 

olimpíada, a apresentar os resultados três dias após a execução da prova, etc. Ai vai 

se observando. O professor tem o portfólio onde ele é instruído a colocar todas as 

informações, documentar que as ações do plano estão sendo cumpridas.   

 

6.10 - Eficiência na apuração do inventário anual dos equipamentos de 

sua área de atuação. (Individual)  

Em Petrolina uma vez, por exemplo, sumiu um DVD, quando um DVD custava 

em média R$ 250. Nem estava tão caro. O assessor financeiro levou para casa 

emprestado. Soubemos, porque se fazia inventário. Mandei devolver e o demiti. 

Aqui, na escola chamada Porto Digital, sumiu um Datashow, que era quase R$ 

5.000. Eu perguntei: foi arrombada a porta? Não. Então, façamos uma cota entre os 

professores para comprar outro, porque alguém foi conivente com isso. E eles 

compraram outro, porque tinham medo do inventário. 

Além de responder pelos itens perdidos ou danificados, eles perdiam 

pontuação na avaliação. Por isso que as escolas não estragavam as coisas, não 

havia parede suja, não faltava livro na biblioteca, o laboratório funcionava... 
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Extras: 

Eram 25 professores, no início, para 320 alunos, no primeiro ano. Isso foi uma 

loucura! Um desperdício, pois bastavam 16 professores. Esse planejamento 

distorcido resultou de uma assessoria de Doutores da Federal contratada pelo então 

Secretário de Educação, Mozart Neves.  

Padrão dessas escolas – 33 professores para 1.000 alunos. 

Os professores não foram contra a mudança de questões subjetivas para 

objetivas. Só acharam ruim o item que pegava pesado para eles, com questões de 

vestibular.  

A programação de 2003, feita pelo pessoal da federal (com os phdeuses), 

estava toda montada com base nos luminares da educação mundial – oficina 

pedagógica, projetos, não tinha valorização de um livro só, tinha pesquisa 

bibliográfica, etc. Parecia uma maravilha. Quando a média caiu 20% no final do ano, 

tudo isso caiu por terra. No primeiro ano (2004), mesmo com toda a estrutura criada 

pelos phdeuses ocorreu esse desastre. 

Até 2005, só havia duas escolas; 2006, 13; depois, 20 escolas. Pagando 

certo, apenas dois anos (2004 e 2005). Em 2006, havia a perspectiva de que se 

pagaria a gratificação, porque havia uma lei aprovada. A explicação era que a 

demora era por causa da transição do governo; mas até agora nada! Hoje são 103 

escolas.     

 



 

 

411 

 

APÊNDICE C 

 

Questionário aplicado na pesquisa quantitativa  

 

1) Aprovou o modelo de gratificação por resultados? 

 Sim 
  

 Não 

  

2) Acha que o modelo ajuda a melhorar a qualidade da educação?  

 Sim 
  

 Não 

  

3) Na sua opinião, os professores da rede estadual, de forma geral, 

aceitariam um modelo de avaliação como do Ginásio Pernambucano? 

 Sim 
  

 Não 

 

4) Há algum quesito na avaliação que você acha impróprio? Qual(is)? 

 Índice de aprovação da comunidade. (coletivo) 
  

 Evolução do índice de geral aproveitamento no SAEPE. (coletivo) 
   

 Índice de aprovação dos alunos em relação ao desempenho da  
Instituição. (coletivo)  

  

 Avaliação externa aplicada aos professores com questões de Vestibular 
(Média Geral). (coletivo)  

   

 Cumprimento do programa. (Individual) 
  

 Avaliação externa aplicada aos professores com questões de Vestibular 
(Média Específica). (Individual)  

  

 Evolução do índice de aproveitamento no SAEPE, considerado no 
específico. (Individual)  

  

 Índice de aprovação dos alunos em relação ao desempenho do 
Professor. (Individual)  

  

 Cumprimento de tarefas específicas de sua área e participação em 
atividades com os alunos. (Individual)  

  

 Eficiência na apuração do inventário anual dos equipamentos de sua 
área de atuação. (Individual)  
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ANEXO A 

 

Média no Enem (rede pública), por unidade da federação (2006) 

RANKING UF OBJETIVAS REDAÇÃO MÉDIA 

  BRASIL 33,35 50,01 41,68 

25 ACRE 30,27 47,10 38,69 

24 ALAGOAS 31,28 46,88 39,08 

15 AMAPA 31,20 50,20 40,70 

19 AMAZONAS 30,65 49,74 40,20 

11 BAHIA 32,33 51,02 41,68 

10 CEARA 33,08 50,67 41,88 

5 DISTRITO FEDERAL 36,77 52,39 44,58 

8 ESPIRITO SANTO 35,91 51,10 43,51 

12 GOIAS 33,66 49,39 41,53 

21 MARANHÃO 31,00 48,72 39,86 

23 MATO GROSSO 32,44 46,85 39,65 

9 MATO GROSSO DO SUL 33,65 53,15 43,40 

2 MINAS GERAIS 37,34 52,36 44,85 

18 PARA 32,07 49,13 40,60 

17 PARAIBA 32,16 49,06 40,61 

3 PARANA 36,28 53,13 44,71 

14 PERNAMBUCO 32,98 49,84 41,41 

22 PIAUI 31,57 47,85 39,71 

6 RIO DE JANEIRO 35,88 51,73 43,81 

13 RIO GRANDE DO NORTE 32,71 50,29 41,50 

1 RIO GRANDE DO SUL 39,29 57,22 48,26 

16 RONDONIA 32,33 48,99 40,66 

26 RORAIMA 31,43 45,78 38,61 

4 SANTA CATARINA 35,91 53,29 44,60 

7 SÃO PAULO 36,00 51,09 43,55 

20 SERGIPE 32,17 48,05 40,11 

27 TOCANTINS 29,96 45,26 37,61 

CEE GINÁSIO PERNAMBUCANO 43,95 59,56 51,76 

MÉDIAS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (exceto Ginásio Pernambucano) 29,20 44,89 37,04 

ESCOLA DE APLICACAO PROFESSOR CHAVES 48,00 62,78 55,39 

ESC APLICACAO PROFA IVONITA ALVES GUERRA 43,83 62,99 53,41 

ESCOLA DE APLIC PROFA VANDE SOUZA FERREIRA 41,94 60,03 50,98 

ESCOLA CONEGO OLIMPIO  TORRES 33,69 60,28 46,98 

COLEGIO DA POLICIA MILITAR DE PERNAMBUCO 37,74 55,87 46,80 

ESCOLA ERNESTO DE SOUZA LEITE 34,86 56,50 45,68 

ESCOLA JOAO GOMES DOS REIS 32,63 58,13 45,38 

ESCOLA PADRE LUIZ CASSIANO 32,14 58,25 45,20 

ESCOLA  EDUARDO COELHO 32,65 57,29 44,97 

ESCOLA  ARTUR CORREIA DE OLIVEIRA 37,06 52,82 44,94 

ESCOLA MONSENHOR ANTONIO DE PADUA SANTOS 31,85 57,97 44,91 
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ESCOLA JOAO CARLOS LOCIO DE ALMEIDA 32,01 57,32 44,66 

ESCOLA RAIMUNDO HONÓRIO 30,37 58,91 44,64 

ESCOLA MONSENHOR LUIZ SAMPAIO 36,73 51,36 44,05 

ESCOLA ANTONIO CAVALCANTI FILHO 31,94 56,13 44,03 

ESCOLA  ESTADUAL GONÇALO ANTUNES BEZERRA 32,05 55,59 43,82 

ESCOLA CONEGO ALEXANDRE CAVALCANTI 33,74 53,71 43,73 

ESCOLA LANDELINO ROCHA 33,61 53,28 43,45 

ESCOLA OLIVEIRA LIMA 32,30 54,53 43,42 

ESC FERNANDO IDALINO BEZERRA ENSINO MEDIO 29,89 56,86 43,37 

ESCOLA EDSON SIMOES 32,56 53,87 43,22 

ESCOLA PROFA ROSETE B DE SOUZA 29,77 56,54 43,16 

ESCOLA EDSON SIMOES 32,53 53,73 43,13 

ESCOLA  CARLOS PENA FILHO 30,96 55,03 43,00 

ESCOLA  FREI ROMEU PEREA 33,52 52,39 42,95 

ESCOLA EURICO QUEIROZ 31,13 54,61 42,87 

ESCOLA TOME FRANCISCO DA SILVA 28,57 57,08 42,83 

ESCOLA PROFESSOR TRAJANO DE MENDONCA 37,99 47,65 42,82 

ESCOLA PADRE OSMAR NOVAES 35,33 50,24 42,79 

ESCOLA PROFª JANDIRA DE ANDRADE LIMA 32,04 53,18 42,61 

ESCOLA PROF MANOEL JOAQUIM LEITE 31,87 53,03 42,45 

ESCOLA SOLIDONIO PEREIRA DE CARVALHO 33,95 50,80 42,37 

ESCOLA MANOEL MOREIRA DA COSTA 30,49 54,21 42,35 

ESCOLA  FREI ROMEU PEREA 32,94 51,70 42,32 

COL NORMAL EST DE AFOGADOS DA INGAZEIRA 32,34 52,12 42,23 

ESCOLA PAUL HARRIS 32,13 52,32 42,23 

ESCOLA GUMERCINDO CABRAL 30,20 54,24 42,22 

ESCOLA TRES MARIAS 29,44 55,00 42,22 

ESCOLA  DA FRATERNIDADE PALMARENSE 32,76 51,59 42,17 

ESCOLA CORONEL JOÃO FRANCISCO 30,40 53,94 42,17 

ESCOLA CARLOS RIOS 31,43 52,82 42,12 

ESC MAR ANTONIO ALVES FILHO 32,48 51,73 42,10 

ESCOLA PROF ANTONIO CARNEIRO LEAO 33,84 50,32 42,08 

ESCOLA SOLIDONIO LEITE 30,46 53,68 42,07 

ESCOLA GUEDES ALCOFORADO 31,91 52,22 42,06 

ESCOLA JOSE BEZERRA DE ANDRADE 27,96 56,15 42,06 

ESC SAO JOSE 29,74 54,33 42,04 

ESCOLA OTACILIO NUNES DE SOUZA 31,95 52,12 42,03 

ESC  AGEU MAGALHAES ENS. FUND. E MEDIO 33,16 50,69 41,92 

ESCOLA DOM MALAM 30,70 53,11 41,90 

ESC. CREUSA DE FREITAS CAVALCANTI 30,32 53,37 41,84 

ESCOLA PROF OSA SANTANA DE CARVALHO 30,89 52,62 41,76 

ESCOLA MANUEL BASTOS TIGRE 31,58 51,91 41,74 

ESCOLA CLOVIS BEVILAQUA 33,85 49,52 41,68 

ESCOLA PRESIDENTE MEDICI 32,41 50,90 41,66 

ESCOLA  PROF CARLOTA BRECHENFELD 33,00 50,30 41,65 

ESCOLA JULIO DE MELLO ENSINO FUNDAMENTAL 32,39 50,74 41,56 
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ESCOLA JOAQUIM XAVIER DE BRITO 33,17 49,92 41,54 

ESCOLA PADRE LUIZ GONZAGA 30,20 52,87 41,53 

ESCOLA QUITERIA WANDERLEY SIMÕES 31,35 51,68 41,52 

ESCOLA  PROF CARLOTA BRECHENFELD 32,72 50,30 41,51 

ESCOLA PROF ANTONIO PEDRO DE AGUIAR 32,34 50,63 41,48 

ESCOLA  ESTADUAL DE CARUARU 31,62 51,26 41,44 

ESCOLA DOM BOSCO 31,79 50,77 41,28 

ESC AUGUSTO LUCIO DA SILVA ENS FUND E MEDIO 29,40 53,10 41,25 

ESCOLA INSTITUTO PRESBITERIANO DE HELIOPOLIS 29,52 52,95 41,24 

ESCOLA BENTO AMERICO 27,91 54,55 41,23 

ESCOLA PE ZACARIAS TAVARES 33,44 48,96 41,20 

ESCOLA TECNICA ESTADUAL PROF AGAMENON MAGALHAES 32,81 49,58 41,19 

ESCOLA PADRE LUIZ GONZAGA 29,83 52,56 41,19 

ESCOLA MACIEL PINHEIRO 32,26 50,07 41,17 

ESCOLA GETULIO D ANDRADE LIMA 31,31 50,99 41,15 

ESCOLA JOSE LINS DE FIGUEIREDO 28,31 53,93 41,12 

ESCOLA JOAQUIM MENDES DA SILVA 32,08 50,13 41,11 

ESCOLA PROF   JERONIMO GUEIROS 31,04 51,13 41,08 

ESCOLA  JOSE SEVERINO DE ARAUJO 32,21 49,93 41,07 

ESCOLA ALFREDO DE CARVALHO 31,36 50,62 40,99 

ESC. CREUSA DE FREITAS CAVALCANTI 29,88 52,10 40,99 

ESCOLA PROFA MARIA DE LOURDES TEMPORAL 29,97 51,92 40,94 

ESCOLA MAXIMA VIEIRA DE MELO 32,23 49,62 40,93 

COLEGIO ESTADUAL DE OLINDA 32,11 49,73 40,92 

ESCOLA JORNALISTA JOAO FERREIRA GOMES 31,61 50,21 40,91 

ESCOLA SYLVIO RABELO 32,79 49,00 40,89 

GINASIO PERNAMBUCANO 33,31 48,45 40,88 

ESCOLA CLOTILDE DE OLIVEIRA 32,17 49,56 40,86 

ESCOLA ESCRITOR JOSE DE ALENCAR 32,01 49,71 40,86 

ESCOLA VIGARIO JOAO INACIO 30,60 51,09 40,85 

ESCOLA PROFESSOR OLIVIO MONTENEGRO 32,16 49,46 40,81 

ESCOLA JOAO LOPES DE SIQUEIRA SANTOS 29,41 52,16 40,78 

ESCOLA  ARTUR MENDONÇA 33,33 48,20 40,77 

ESCOLA JOSE LEITE BARROS 28,33 53,13 40,73 

ESCOLA JOSE CARLOS FLORENCIO 32,21 49,24 40,72 

ESCOLA PROFESSOR DONINO 30,48 50,89 40,68 

ESCOLA AUGUSTO SEVERO 32,28 49,07 40,68 

ESCOLA JORNALISTA MANUEL AMARAL 30,12 51,23 40,67 

ESC. JOAO CAVALCANTI PETRIBU 30,60 50,73 40,66 

ESCOLA PROF VICENTE MONTEIRO 31,78 49,52 40,65 

ESCOLA  DE PAULISTA 31,94 49,35 40,65 

ESCOLA MONSENHOR ALVARO NEGROMONTE 32,11 49,09 40,60 

ESCOLA NICANOR SOUTO MAIOR 31,79 49,34 40,57 

ESCOLA MARIA AUXILIADORA LIBERATO 31,36 49,72 40,54 

ESCOLA LEOBALDO SOARES DA SILVA 28,42 52,59 40,51 

ESCOLA ANA FAUSTINA 31,29 49,72 40,51 
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ESCOLA MARIANO TEIXEIRA 33,38 47,62 40,50 

ESCOLA FREI JOAO PEREIRA DE SOUZA 31,00 50,00 40,50 

ESCOLA PEDRO SANTOS ESTIMA 30,16 50,83 40,50 

ESCOLA SIZENANDO SILVEIRA 33,46 47,50 40,48 

ESC CORNELIO SOARES ENS FUND E MEDIO 29,76 51,18 40,47 

ESCOLA PROF MANOEL EDMUNDO 28,94 51,94 40,44 

ESCOLA AARAO LINS DE ANDRADE 29,36 51,50 40,43 

ESCOLA  EDUARDO COELHO 31,22 49,53 40,37 

ESCOLA PROF MARIO SETTE 29,93 50,79 40,36 

ESCOLA CORONEL JOSÉ ABÍLIO 28,30 52,37 40,33 

ESCOLA JOAO BEZERRA 31,93 48,71 40,32 

ESCOLA  ELEANOR ROOSEVELT 30,20 50,42 40,31 

ESCOLA SEBASTIÃO TIAGO DE OLIVEIRA 28,46 52,14 40,30 

ESCOLA DR MOTA SILVEIRA 29,70 50,86 40,28 

ESCOLA PROFESSORA MARIA ANA 29,35 51,17 40,26 

ESCOLA  ABILIO SOUZA BARBOSA 31,82 48,69 40,26 

ESCOLA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA 29,82 50,66 40,24 

ESC NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO 31,82 48,64 40,23 

ESCOLA JOSE PEREIRA BURGOS 29,20 51,22 40,21 

ESCOLA PROFESSOR SIMAO AMORIM DURANDO 31,00 49,38 40,19 

ESCOLA MANOEL BACELAR 29,04 51,25 40,15 

ESCOLA SANTA PAULA FRASSINETTI 32,12 48,11 40,11 

ESCOLA PROFESSOR LISBOA 29,77 50,45 40,11 

ESCOLA PINTOR MANOEL BANDEIRA 31,28 48,91 40,10 

ESCOLA  CONDE PEREIRA CARNEIRO 30,43 49,73 40,08 

ESCOLA FREI CANECA 32,24 47,87 40,05 

ESCOLA LUIZ GONZAGA DUARTE 31,54 48,56 40,05 

ESC DO JOVEM PROF MOACYR DE ALBUQUERQUE 31,88 48,04 39,96 

ESCOLA PROF URBANO GOMES DE SA 31,24 48,67 39,96 

ESCOLA DOM PEDRO BANDEIRA DE MELO 30,74 49,07 39,91 

ESCOLA  PADRE DEHON 29,31 50,50 39,90 

ESCOLA PROFA OLINDINA ALVES SEMENTE 30,16 49,64 39,90 

ESCOLA SIZENANDO SILVEIRA 31,25 48,55 39,90 

ESCOLA ANTONIO TIMOTEO 32,36 47,36 39,86 

ESCOLA ESTAD PROF ARIANO VILAR SUASSUNA 32,57 47,11 39,84 

ESCOLA FREI CASSIANO COMACCHIO 28,03 51,64 39,84 

ESCOLA ESTADUAL CRISTO REI 28,16 51,49 39,82 

ESCOLA PROFA ABIGAIL GUERRA 27,87 51,77 39,82 

ESCOLA LUIZ ALVES DA SILVA 29,62 50,00 39,81 

ESCOLA  PROFESSORA  RITA  MARIA DA CONCEIÇAO 30,55 49,02 39,79 

ESCOLA DOM AVELAR BRANDAO VILELA 28,68 50,89 39,78 

ESCOLA SENADOR PAULO PESSOA GUERRA 32,06 47,50 39,78 

ESCOLA  PADRE  ZUZINHA 31,83 47,67 39,75 

ESCOLA PEDRO TAVARES 27,73 51,74 39,74 

ESCOLA PROF HELENA PUGO 31,01 48,44 39,73 

ESCOLA PROF FERNANDO MOTA 31,39 48,04 39,71 



 

 

417 

 

ESCOLA  PADRE MACHADO 31,60 47,81 39,70 

ESCOLAR SANTOS DUMONT 31,91 47,46 39,69 

ESC PROFA MAURINA RODRIGUES DOS SANTOS 33,11 46,25 39,68 

ESCOLA  EDMUR ARLINDO DE OLIVEIRA 31,78 47,56 39,67 

ESCOLA MINISTRO JARBAS PASSARINHO 31,02 48,31 39,67 

ESCOLA MARCELINO CHAMPAGNAT 30,56 48,77 39,66 

ESCOLA  FILIPE CAMARAO 29,75 49,56 39,65 

ESC MARTINS JUNIOR ENS. FUND. E MEDIO 29,85 49,45 39,65 

ESC N S DE LOURDES ENS FUNDAMENTAL E MEDIO 28,65 50,62 39,64 

ESCOLA JOAQUIM TAVORA 32,37 46,89 39,63 

ESCOLA DOM VITAL 31,82 47,43 39,63 

ESCOLA PROF ADELIA LEAL FERREIRA 31,06 48,18 39,62 

ESCOLAR SANTOS DUMONT 31,93 47,30 39,62 

ESC LUIZ PEREIRA JUNIOR 30,30 48,93 39,62 

ESCOLA POLIVALENTE COMPOSITOR ANTONIO MARIA 33,06 46,16 39,61 

ESCOLA CACILDA ALMEIDA 31,05 48,17 39,61 

ESCOLA DA INDEPENDÊNCIA 28,39 50,74 39,56 

ESCOLA DEVALDO BORGES 30,71 48,35 39,53 

ESCOLA  JOAO PESSOA SOUTO MAIOR 31,75 47,27 39,51 

ESC PRES HUMBERTO CASTELLO BRANCO 32,15 46,85 39,50 

ESCOLA DR PEDRO AFONSO DE MEDEIROS 28,66 50,25 39,45 

ESC JERONIMO GUEIROS 28,94 49,96 39,45 

ESCOLA LAGOA ENCANTADA 30,76 48,13 39,44 

ESCOLA RACHEL GERMANO AZEVEDO DE LIRA 29,37 49,42 39,39 

ESCOLA ARTUR BARROS CAVALCANTI 30,39 48,39 39,39 

ESCOLA ALMIRANTE SOARES DUTRA 32,38 46,38 39,38 

ESCOLA  ALBERTO TORRES 30,39 48,34 39,37 

ESCOLA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES 29,80 48,92 39,36 

ESCOLA PROF CANDIDO PESSOA 30,34 48,27 39,31 

ESCOLA ENGENHEIRO LAURO DINIZ 31,35 47,24 39,30 

ESCOLA JOSE MARIANO 31,94 46,64 39,29 

ESCOLA ESTADUAL DR BENJAMIN CARACIOLO 28,30 50,27 39,28 

ESCOLA PROFESSORA INALDA SPINELLI 31,50 47,05 39,27 

ESCOLA FREI OTTO 31,19 47,31 39,25 

ESC VALDICLEIWTSON DA SILVA MENEZES 26,14 52,35 39,25 

ESCOLA TERESA TORRES 30,06 48,41 39,24 

ESCOLA PROFESSORA  AMÉLIA COELHO 31,98 46,47 39,22 

ESCOLA MORAIS E SILVA 28,26 50,17 39,22 

ESC CONEGO JOAO LEITE GONCALVES DE ANDRA 30,91 47,50 39,21 

ESCOLA DEPUTADO OSCAR CARNEIRO 29,88 48,51 39,20 

ESCOLA MONSENHOR ABILIO AMERICO GALVAO 32,03 46,32 39,18 

ESCOLA QUINTINO BOCAIUVA 29,05 49,28 39,17 

ESCOLA ELVIRA GRANJA DE SOUZA 25,96 52,31 39,14 

ESCOLA HENRIQUETA DE OLIVEIRA 29,50 48,75 39,13 

ESCOLA  PONTES DE MIRANDA 27,80 50,45 39,13 

ESC ALMIRANTE TAMANDARE 29,93 48,27 39,10 
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ESCOLA OLIVEIRA LIMA 33,22 44,93 39,08 

ESC. JOAO CAVALCANTI PETRIBU 29,88 48,27 39,08 

ESCOLA ESTADUAL GREGÓRIO BEZERRA 29,00 49,05 39,02 

ESCOLA  PROFESSOR MOTTA E ALBUQUERQUE 32,14 45,88 39,01 

ESCOLA EMILIANO PEREIRA BORGES 27,65 50,35 39,00 

ESCOLA SEVERINO DE ANDRADE GUERRA 27,66 50,31 38,98 

ESC EPITACIO PESSOA 31,17 46,68 38,92 

ESCOLA OLINTO VICTOR ENSINO FUNDAMENTAL 30,04 47,79 38,92 

ESCOLA CONEGO FERNANDO PASSOS 29,07 48,70 38,88 

ESCOLA PEDRO DE ALCANTARA RAMOS 32,23 45,53 38,88 

ESCOLA PROFESSOR JOSE CONSTANTINO 31,37 46,39 38,88 

ESC SEVERINO CORDEIRO DE ARRUDA 28,24 49,49 38,86 

ESCOLA CORSINA BRAGA 28,14 49,57 38,85 

ESCOLA JOAQUIM EUGENIO SILVA 27,34 50,36 38,85 

ESCOLA JARINA MAIA 27,26 50,37 38,82 

ESCOLA ANTONIO DE AMORIM COELHO 29,55 48,04 38,80 

ESCOLA DR JOAQUIM CORREIA 26,56 50,98 38,77 

ESCOLA  SENADOR PAULO PESSOA GUERRA 31,16 46,37 38,77 

ESC FRANCISCO DE PAULA CORREIA DE ARAUJO 31,76 45,74 38,75 

ESC NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO 27,82 49,65 38,74 

ESCOLA FREI ORLANDO 29,66 47,81 38,74 

ESCOLA VILA RICA 29,58 47,89 38,74 

ESCOLA MARIA EMILIA CANTARELLI ENS FUN E MEDIO 29,78 47,61 38,69 

ESC. GOVERNADOR BARBOSA LIMA 30,43 46,95 38,69 

ESCOLA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES 32,18 45,20 38,69 

ESCOLA BEBERIBE 29,72 47,63 38,67 

ESCOLA TOME GIBSON 28,66 48,68 38,67 

ESC PRESIDENTE MEDICI 31,20 46,13 38,66 

ESCOLA MOYSES BARBOSA 28,60 48,73 38,66 

ESCOLA DES CARLOS XAVIER PAES BARRETTO 33,33 43,91 38,62 

ESCOLA  DR FERNANDO P DE MELLO 28,55 48,57 38,56 

ESCOLA GOVERNADOR MUNIZ FALCAO 28,94 48,16 38,55 

ESCOLA DOM JOAO DA MATA AMARAL 29,23 47,87 38,55 

ESCOLA  DONA LEONOR PORTO 31,03 46,06 38,54 

ESCOLA  JORNALISTA JADER DE ANDRADE 30,07 47,01 38,54 

ESCOLA  PASTOR AMARO DE SENA 28,28 48,78 38,53 

ESCOLA MONSENHOR ALFREDO DAMASO 28,04 48,96 38,50 

ESCOLA DESEMBARGADOR RENATO FONSECA 29,56 47,41 38,48 

ESCOLA  PROFº BRASILIANO DONINO DA COSTA LIMA 30,07 46,89 38,48 

ESCOLA DEPUTADO AFONSO FERRAZ 26,42 50,50 38,46 

ESCOLA SENADOR ADERBAL JUREMA 30,88 46,04 38,46 

ESCOLA JOSÉ EMILIO DE MELO 28,29 48,61 38,45 

ESCOLA ASSIS CHATEAUBRIAND 31,01 45,88 38,44 

ESCOLA PROFESSOR TELÉSFORO SIQUEIRA 25,77 51,09 38,43 

ESC JOAQUINA LIRA 29,28 47,54 38,41 

ESCOLA LUIZ DELGADO 32,13 44,64 38,39 



 

 

419 

 

ESC. GOVERNADOR BARBOSA LIMA 30,31 46,46 38,38 

ESCOLA  CORONEL OTHON 29,41 47,35 38,38 

ESCOLA COSTA AZEVEDO 28,85 47,82 38,33 

ESC DUQUE DE CAXIAS ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO 27,62 49,00 38,31 

ESCOLA AMARO LAFAYETTE 28,15 48,45 38,30 

ESCOLA MINISTRO JARBAS PASSARINHO 30,56 46,00 38,28 

ESCOLA SOFRONIO PORTELA 29,22 47,32 38,27 

ESCOLA PROFESSORA GALTEMIR LINS 28,77 47,73 38,25 

ESCOLA ZEQUINHA BARRETO 29,97 46,50 38,24 

ESCOLA PROF ELISETE LOPES DE LIMA PIRES 29,85 46,61 38,23 

ESCOLA ANTONIO PADILHA 27,71 48,75 38,23 

ESCOLA HORTENCIO PEREIRA LIMA 29,40 47,05 38,22 

ESCOLA  AURA SAMPAIO PARENTE MUNIZ 27,73 48,68 38,21 

ESCOLA PROF MANOEL BONIFACIO COSTA 31,27 45,14 38,20 

ESCOLA SENADOR PAULO GUERRA 26,05 50,35 38,20 

ESCOLA PADRE MAURILIO SAMPAIO 30,69 45,69 38,19 

ESCOLA SIMON BOLIVAR 30,53 45,81 38,17 

ESCOLA  DOM VITAL 29,27 47,05 38,16 

ESCOLA DUQUE DE CAXIAS 23,81 52,50 38,15 

ESCOLA JOAO RODRIGUES CARDOSO 29,24 47,02 38,13 

ESCOLA  DR FERNANDO P DE MELLO 28,49 47,77 38,13 

ESCOLA MONSENHOR ALFREDO DAMASO 27,23 48,96 38,09 

ESC EURICO PFISTERER ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO 29,46 46,71 38,09 

ESCOLA CONEGO JONAS TAURINO 31,38 44,79 38,09 

ESCOLA DIARIO DE PERNAMBUCO 31,24 44,88 38,06 

ESCOLA OLAVO BILAC 30,80 45,28 38,04 

ESCOLA DR ADILSON BEZERRA DE SOUZA 30,88 45,16 38,02 

ESCOLA RODOLFO AURELIANO 29,48 46,52 38,00 

ESCOLA  PADRE NERCIO RODRIGUES 30,64 45,30 37,97 

ESCOLA  JOSE GLICERIO 30,45 45,47 37,96 

ESCOLA CEL ALFREDO BRANDAO 28,12 47,80 37,96 

ESCOLA  PROFª Mª CARMO PINTO RIBEIRO 30,87 45,05 37,96 

ESCOLA DR PACIFICO DA LUZ 30,49 45,42 37,95 

ESCOLA  JOAO PEREIRA SOBRINHO 29,50 46,38 37,94 

ESCOLA JOSE DE ALMEIDA MACIEL 27,86 48,02 37,94 

ESCOLA HUMBERTO LINS BARRADAS 31,48 44,38 37,93 

ESCOLA ALVARO LINS 30,42 45,43 37,92 

ESCOLA BARAO DO BONITO 32,83 42,95 37,89 

ESCOLA PROFESSORA ISAURA DE FRANÇA 30,48 45,23 37,85 

ESCOLA  JOSE GLICERIO 30,42 45,28 37,85 

ESCOLA ANTONIO ALVES DE ARAUJO 30,16 45,51 37,83 

ESCOLA ANIZIO RODRIGUES COELHO 27,49 48,16 37,82 

ESCOLA DE PETROLINA 29,37 46,25 37,81 

ESCOLA  MURILO BRAGA 27,78 47,81 37,79 

ESCOLA GIL RODRIGUES 29,25 46,30 37,78 

ESCOLA PEDRO TAVARES 26,82 48,72 37,77 
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ESCOLA  JOAQUIM ANDRE CAVALCANTI 29,72 45,78 37,75 

ESCOLA JUSTULINO FERREIRA GOMES 29,05 46,39 37,72 

ESCOLA PROFº  JOSE MENDES DA SILVA 29,21 46,23 37,72 

ESC PROF FCO JOAQUIM DE BARROS CORREIA 30,16 45,27 37,71 

ESCOLA RAIMUNDO BATISTA ANGELIM 29,76 45,67 37,71 

ESC. PROFESSORA MARIA ALVES MACHADO 31,30 44,13 37,71 

ESCOLA TRISTAO FERREIRA BESSA 27,23 48,16 37,70 

ESCOLA  ARTUR MENDONÇA 30,47 44,93 37,70 

ESCOLA  PROFESSOR EPITÁCIO ANDRÉ DIAS 30,95 44,40 37,68 

ESC PROF MANOEL DE QUEIROZ 30,13 45,21 37,67 

ESCOLA CLIDIO DE LIMA NIGRO 30,78 44,53 37,66 

ESCOLA PROF JOSE BRASILEIRO VILA NOVA 29,52 45,75 37,64 

ESCOLA RODOLFO PAIVA ENSINO FUNDAMENTAL 30,29 44,93 37,61 

ESCOLA LUISA GUERRA 28,42 46,79 37,60 

ESCOLA SANTA SOFIA 29,48 45,71 37,59 

ESCOLA  ARNALDO ALVES CAVALCANTI 29,59 45,59 37,59 

ESCOLA SILVA JARDIM 28,50 46,58 37,54 

ESC PROF JOSE VICENTE BARBOSA 30,77 44,30 37,54 

ESCOLA SANTA TEREZINHA 27,29 47,70 37,49 

ESCOLA  AMAURY DE MEDEIROS 30,18 44,80 37,49 

ESCOLA MARIA EMILIA ROMEIRO ESTELITA 30,52 44,45 37,49 

ESCOLA PROFESSOR ERNESTO SILVA 31,54 43,35 37,45 

ESCOLA ESTADUAL COM MANOEL CAETANO DE BRITO 30,16 44,73 37,45 

ESCOLA PROF BENEDITO CUNHA MELO 28,76 46,11 37,43 

ESCOLA JOAO PESSOA GUERRA 30,65 44,21 37,43 

ESCOLA JOAO MONTEIRO DE MELO 29,29 45,57 37,43 

ESCOLA EDSON MOURY FERNANDES 29,78 45,06 37,42 

ESCOLA  PE AMERICO NOVAIS 28,42 46,37 37,40 

ESCOLA COSTA AZEVEDO 28,57 46,21 37,39 

ESC PROF SEBASTIAO FERREIRA RAB SOBRINHO 29,29 45,45 37,37 

ESCOLA  ARNALDO ALVES CAVALCANTI 29,41 45,32 37,37 

ESCOLA PRESIDENTE TANCREDO NEVES 28,08 46,61 37,34 

ESC. SIMOA GOMES 27,60 47,08 37,34 

ESCOLA SIGISMUNDO GONÇALVES 32,68 42,00 37,34 

ESCOLA PRESIDENTE TANCREDO NEVES 27,42 47,24 37,33 

ESCOLA SAO MIGUEL 27,13 47,50 37,31 

ESCOLA REGINA PACIS 29,26 45,36 37,31 

ESCOLA REGINA PACIS 29,26 45,36 37,31 

ESCOLA PRESIDENTE TANCREDO NEVES 25,15 49,42 37,29 

ESCOLA ALZIRA DA FONSECA BREUEL 29,76 44,75 37,26 

ESCOLA AGRICOLA LUIZ DIAS LINS 29,70 44,78 37,24 

ESCOLA MENDO SAMPAIO 25,61 48,86 37,24 

ESCOLA DR LUIZ CABRAL DE MELO 30,84 43,61 37,23 

ESCOLA  ANIBAL FERNANDES 31,18 43,18 37,18 

ESCOLA DESEMBARGADOR JOAO PAES 26,63 47,72 37,17 

ESCOLA  PROFESSOR MOTTA E ALBUQUERQUE 30,47 43,84 37,16 
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ESCOLA SEVERINO FARIAS 28,33 45,89 37,11 

ESCOLA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 29,91 44,31 37,11 

ESCOLA CAIO PEREIRA 29,75 44,44 37,10 

ESCOLA MARIA AMALIA 30,59 43,57 37,08 

ESCOLA MARIA EUGENIA LOPES GOMES 29,46 44,68 37,07 

ESCOLA PROF JOSE BRASILEIRO VILA NOVA 30,03 44,09 37,06 

ESC. CAPITÃO MANOEL GOMES D`ASSUNÇÃO 30,44 43,60 37,02 

ESCOLA ENEIDA RABELLO 29,82 44,12 36,97 

ESCOLA REGUEIRA COSTA 30,16 43,75 36,95 

ESCOLA ESTADUAL ELISA MARQUES DE ASSIS 26,86 47,03 36,94 

ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DA PENHA 27,70 46,16 36,93 

ESCOLA  JOSE VILELA 30,20 43,66 36,93 

ESCOLA DR WALMY CAMPOS BEZERRA 29,06 44,79 36,93 

ESCOLA  APOLONIO SALES 29,96 43,80 36,88 

ESCOLA  DOM SEBASTIAO LEME 31,39 42,35 36,87 

ESCOLA PROF LEAL DE BARROS 27,93 45,77 36,85 

ESC PROF ELVIRA VIANA ENSINO FUNDAMENTAL 28,15 45,50 36,82 

ESCOLA  CLETO CAMPELO 30,12 43,52 36,82 

ESCOLA JOSE DE LIMA JUNIOR 29,70 43,92 36,81 

ESCOLA LUIZ RODOLFO DE ARAUJO JUNIOR 28,59 44,97 36,78 

ESCOLA PROF JESUINA PEREIRA REGO 25,40 48,13 36,76 

ESCOLA MARECHAL EURICO GASPAR DUTRA 30,51 43,01 36,76 

ESC MON. MAN. LEONARDO DE BARROS BARRETO 28,44 45,00 36,72 

ESCOLA  PE AMERICO NOVAIS 28,03 45,40 36,71 

ESCOLA BRASILINO JOSE DE CARVALHO 28,95 44,44 36,70 

ESCOLA PROF JORDAO EMERENCIANO 30,46 42,89 36,67 

ESCOLA LIONS DE PARNAMIRIM 29,55 43,79 36,67 

ESCOLA PROF CANDIDO DUARTE 29,29 44,00 36,65 

ESCOLA BARAO DE EXU 29,54 43,75 36,64 

ESCOLA EURIDICE CADAVAL 28,94 44,35 36,64 

ESCOLA  ESTADUAL MADRE IVA BEZERRA DE ARAUJO 28,18 45,07 36,63 

ESCOLA PROTAZIO SOARES DE SOUZA 29,34 43,90 36,62 

ESCOLA  PROFº  AGAMENON MAGALHÃES 30,02 43,21 36,62 

ESCOLA CEL LUIZ IGNACIO PESSOA DE MELO 25,40 47,78 36,59 

ESCOLA ESTADUAL LENITA FONTES CINTRA 27,60 45,55 36,58 

ESCOLA STELA MARIA DOS SANTOS P BARROS 29,54 43,60 36,57 

ESC PROF BARROS GUIMARAES 27,73 45,38 36,55 

HENRIQUE JUSTINO DE MELO ENSINO MÉDIO 27,87 45,20 36,54 

ESCOLA GOV CARLOS DE LIMA CAVALCANTI 30,11 42,92 36,52 

ESC ARQUIPELAGO DE FERNANDO DE NORONHA 30,73 42,29 36,51 

ESCOLA JARBAS PERNAMBUCANO 28,95 44,05 36,50 

ESCOLA DOUTOR FABIO CORREA 29,10 43,75 36,43 

ESCOLA  MINISTRO MARCOS FREIRE 26,91 45,92 36,41 

ESCOLA SENADOR NILO DE SOUZA COELHO 30,02 42,80 36,41 

ESC PROF MARDONIO DE ANDRADE LIMA COELHO 28,72 44,09 36,41 

ESC DEOLINDA AMARAL ENSINO FUND MEDIO 28,23 44,58 36,41 
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ESCOLA PROF ERALDO CAMPOS 27,05 45,76 36,41 

ESCOLA MANOEL GONÇALVES DE LIMA 27,48 45,32 36,40 

ESC MAJOR LELIO ENS FUNDAMENTAL E MEDIO 29,63 43,13 36,38 

ESCOLA SENADOR NOVAES FILHO 30,25 42,45 36,35 

ESCOLA DR WALFREDO LUIZ PESSOA DE MELO 28,57 44,12 36,34 

ESCOLA  JOAO VICENTE DE QUEIROZ 27,45 45,22 36,33 

ESCOLA EZEQUIEL BERTINO DE ALMEIDA 27,25 45,42 36,33 

ESCOLA THEMISTOCLES DE ANDRADE 27,64 45,00 36,32 

ESCOLA ANTONIO CORREIA DE ARAUJO 30,77 41,82 36,29 

ESC ALBERTO AUGUSTO DE MORAIS PRADINES 27,67 44,90 36,28 

ESCOLA  SOUZA BRANDAO 30,58 41,96 36,27 

ESCOLA PROFª MARIA DE MENEZES GUIMARAES 29,74 42,79 36,27 

ESC PROF CARLOS FREDERICO DO R MACIEL 30,47 42,06 36,26 

ESCOLA ANIBAL CARDOSO 28,17 44,35 36,26 

ESCOLA DOM PEDRO BANDEIRA DE MELO 28,57 43,92 36,24 

ESCOLA MAESTRO NELSON FERREIRA 30,16 42,26 36,21 

ESCOLA JOAO MATOS GUIMARAES 27,71 44,67 36,19 

ESC MAJOR LELIO ENS FUNDAMENTAL E MEDIO 29,36 43,00 36,18 

ESCOLA JOSE VITORINO DE BARROS 28,66 43,68 36,17 

ESCOLA DES ANTONIO DA SILVA GUIMARAES 29,46 42,86 36,16 

ESCOLA TIMBI 30,40 41,91 36,16 

ESCOLA PROF ARNALDO CARNEIRO LEAO 28,29 44,01 36,15 

ESCOLA ASCENSO FERREIRA 26,39 45,89 36,14 

ESCOLA GAL JOAQUIM INACIO 27,94 44,33 36,14 

ESCOLA PROFº  JOSE MENDES DA SILVA 28,59 43,66 36,13 

ESCOLA DOM CARLOS COELHO 28,49 43,70 36,10 

ESCOLA MONSENHOR JOSE KEHRLE 25,45 46,73 36,09 

ESCOLA AGAMENON MAGALHAES 27,12 45,06 36,09 

ESCOLA JOSE RODRIGUES DE CARVALHO 27,93 44,24 36,08 

ESCOLA MAESTRO NELSON FERREIRA 29,69 42,42 36,06 

ESCOLA AUREA DE MOURA CAVALCANTI 29,37 42,71 36,04 

ESCOLA SAO JOSE 29,00 43,08 36,04 

ESCOLA JOSE MANUEL DE QUEIROZ 29,42 42,65 36,03 

ESC PROF MARDONIO DE ANDRADE LIMA COELHO 28,64 43,39 36,01 

ESC POETA MANUEL BANDEIRA 30,06 41,96 36,01 

ESCOLA TITO PEREIRA DE OLIVEIRA 32,10 39,93 36,01 

ESCOLA  JOAO XXIII 25,86 46,16 36,01 

ESCOLA HERCULANO BANDEIRA 28,57 43,39 35,98 

ESCOLA ROSA DE MAGALHAES MELO 27,90 44,06 35,98 

ESCOLA ANTONIO DIAS CARDOSO 29,80 42,14 35,97 

ESCOLA CONSELHEIRO SAMUEL MAC DOWELL 30,62 41,25 35,94 

ESCOLA ESTADUAL SÃO SEBASTIÃO 28,07 43,79 35,93 

ESCOLA DOM ANTONIO CAMPELO 28,26 43,55 35,90 

ESCOLA  PADRE ANTONIO BARBOSA JUNIOR 27,85 43,88 35,87 

ESCOLA JOSE DE LIMA JUNIOR 29,17 42,53 35,85 

ESCOLA DE 1º E 2º GRAUS INOCÊNCIO CORREIA LIMA 26,15 45,55 35,85 
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ESCOLA POLIVALENTE DE ABREU E LIMA 28,79 42,80 35,79 

ESCOLA PE AGOBAR VALENÇA ENS FUN MEDIO 28,68 42,90 35,79 

ESCOLA SAO FRANCISCO 27,40 44,17 35,78 

ESCOLA PADRE MANOEL DE PAIVA NETTO 27,59 43,94 35,76 

ESCOLA AZARIAS SALGADO 27,91 43,50 35,70 

ESCOLA  FRANCISCO PEREIRA DA COSTA 29,71 41,68 35,70 

ESCOLA ESTADUAL ELISA MARQUES DE ASSIS 26,58 44,78 35,68 

ESCOLA JOSE JOAQUIM DA SILVA FILHO 28,77 42,57 35,67 

ESCOLA DOM BOSCO 26,28 45,00 35,64 

ESCOLA JUSTA  BARBOSA DE SALES 26,08 45,19 35,63 

ESCOLA  POETA MAURO MOTA 29,85 41,37 35,61 

ESCOLA  IRNERO IGNACIO 29,63 41,59 35,61 

ESCOLA PROFº  ARRUDA MARINHO 27,78 43,33 35,56 

ESCOLA SATURNINO DE BRITO 28,93 42,17 35,55 

ESCOLA PEDRO CELSO 29,32 41,76 35,54 

ESCOLA FREI EPIFANIO 27,59 43,48 35,53 

ESCOLAS JOAO VICENTE DE QUEIROZ 27,11 43,86 35,49 

ESC JOAO FERNANDES DA SILVA ENS MEDIO 27,36 43,61 35,48 

ESCOLA ANIBAL FALCAO 31,25 39,69 35,47 

ESCOLA AUGUSTA CORDEIRO DE MELO 27,27 43,67 35,47 

ESC NOSSA SRA DO SOCORRO 22,47 48,46 35,46 

ESCOLA MARIA DA CONCEICAO DO REGO B LACERDA 27,62 43,28 35,45 

ESCOLA  WILSON DE ANDRADE BARRETO 27,18 43,59 35,39 

ESCOLA MISSIONARIO SAO BENTO 30,40 40,36 35,38 

ESCOLA FERNANDO BEZERRA 26,22 44,53 35,37 

ESCOLA PASTOR JOSE FLORENCIO RODRIGUES 29,75 40,99 35,37 

ESCOLA JOAO BARBALHO 31,57 39,16 35,36 

ESCOLA BERNARDO VIEIRA 28,57 42,15 35,36 

ESCOLA ESTADUAL JOAO BATISTA DE VASCONCELOS 28,49 42,18 35,33 

ESCOLA  FRANCISCO PIRES 27,01 43,65 35,33 

CENTRO DE EST SUPLETIVOS JOAO BARRACAO 28,10 42,56 35,33 

CES POETA JOAQUIM CARDOZO 31,04 39,59 35,32 

ESCOLA ZUMBI DOS PALMARES 27,12 43,50 35,31 

ESC. EST. BENIGNO PESSOA  ARAUJO 28,37 42,23 35,30 

ESCOLA SENADOR F PESSOA DE QUEIROZ 27,71 42,89 35,30 

ESCOLA JOSÉ LOPES DE SIQUEIRA 30,16 40,43 35,30 

ESCOLA SANTA CRUZ 26,43 44,13 35,28 

ESCOLA SENADOR F PESSOA DE QUEIROZ 27,60 42,88 35,24 

ESCOLA PADRE GUEDES 25,84 44,63 35,24 

ESCOLA PADRE GUEDES 25,84 44,63 35,24 

ESCOLA  AUGUSTO GONDIM 29,18 41,27 35,23 

ESCOLA MONSENHOR JOAO PIRES 28,12 42,27 35,20 

ESCOLA JOAQUIM OLAVO 26,66 43,71 35,18 

ESCOLA DEPUTADO OSCAR CARNEIRO 28,55 41,78 35,17 

ESCOLA ADELAIDE PESSOA CAMARA 29,50 40,78 35,14 

ESCOLA INDUSTRIAL DE ARCOVERDE 27,92 42,35 35,14 
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ESCOLA PROF CARLOS JOSE DIAS DA SILVA 27,28 42,92 35,10 

ESCOLA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO 30,49 39,68 35,09 

ESCOLA CUSTODIO PESSOA 30,32 39,78 35,05 

ESCOLA CAPITAO LUIZ REIS 29,16 40,88 35,02 

ESCOLA GOVERNADOR ERALDO GUEIROS LEITE 27,91 42,07 34,99 

ESCOLA DOM HELDER CAMARA 27,92 42,02 34,97 

ESCOLA DR. ALEXANDRINO DA ROCHA 26,82 43,10 34,96 

ESCOLA PASTOR JOSE FLORENCIO RODRIGUES 29,68 40,23 34,95 

ESC. PROFª CANDIDA DE ANDRADE MACIEL 29,18 40,69 34,93 

ESCOLA  PROF  ODETE ANTUNES 28,92 40,91 34,92 

ESCOLA JOAO BATISTA DOS SANTOS 25,40 44,41 34,90 

ESCOLA PROFESSORA AMARINA SIMOES 27,73 42,06 34,90 

ESC PRESIDENTE ARTHUR DA COSTA E SILVA 28,37 41,39 34,88 

ESC PROFA ZULMIRA DE PAULA ALMEIDA 30,73 39,02 34,88 

ESC. CEL. NICOLAU SIQUE. ENS. FUND.  M. 26,55 43,01 34,78 

ESCOLA ESTADUAL DR. CAETANO MONTEIRO 25,58 43,97 34,78 

ESCOLA ROSA DE MAGALHAES MELO 27,38 42,12 34,75 

ESCOLA MARIA CECILIA BARBOSA LEAL 28,74 40,74 34,74 

ESCOLA PROFESSOR ERNESTO SILVA 30,16 39,31 34,74 

ESCOLA MACIEL MONTEIRO 26,89 42,50 34,69 

ESCOLA PROFESSOR NELSON CHAVES 31,13 38,23 34,68 

ESCOLA MADRE LUCILA MAGALHAES 26,83 42,50 34,66 

ESCOLA BEM-TE-VI 27,78 41,50 34,64 

ESC PROFª GERCINA FERNANDES RODRIGUES 28,90 40,36 34,63 

ESCOLA VIDAL DE NEGREIROS 32,05 37,14 34,60 

ESCOLA FERNANDO BEZERRA 26,53 42,63 34,58 

ESCOLA MARIA DO CEU BANDEIRA 29,65 39,38 34,51 

ESCOLA ANTONIO CORREIA DE OLIVEIRA ANDRADE 26,55 42,45 34,50 

ESCOLA  MOSENHOR JOAO RODRIGUES DE CARVALHO 26,40 42,54 34,47 

ESCOLA HEROIS DA RESTAURACAO 31,56 37,34 34,45 

ESCOLA BARROS CARVALHO 27,22 41,55 34,39 

ESCOLA  PEDRO BEZERRA DE MELO 26,00 42,77 34,38 

ESCOLA SANTOS COSME E DAMIAO 27,29 41,45 34,37 

ESCOLA ROTARY DE NOVA DESCOBERTA 28,26 40,43 34,35 

CEJA CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 26,35 42,31 34,33 

ESC. IRMA ELIZABETH ENS.FUND. E MEDIO 27,64 41,00 34,32 

ESCOLA METHODIO DE GODOY LIMA 25,98 42,66 34,32 

ESCOLA PROFESSORA GENEROSA GIL PEREZ 28,85 39,78 34,32 

ESCOLA SENADOR NILO COELHO 26,42 42,17 34,29 

ESCOLA  PROFESSOR MOTTA E ALBUQUERQUE 27,90 40,68 34,29 

ESCOLA PROFESSOR JORGE DE MENEZES 28,64 39,89 34,27 

ESCOLA METHODIO DE GODOY LIMA 25,97 42,55 34,26 

ESCOLA DOUTOR FRANCISCO SIQUEIRA C DA CUNHA 27,56 40,96 34,26 

ESC. IRMA ELIZABETH ENS.FUND. E MEDIO 27,55 40,94 34,24 

ESC DOMINGOS ALBUQUERQUE 26,96 41,51 34,24 

ESCOLA ELOY MALTA DE ALENCAR 25,40 43,06 34,23 
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CENTRO ENS SUP CICERO FRANKLIN CORDEIRO 28,63 39,80 34,22 

ESCOLA  PROFº  AGAMENON MAGALHÃES 29,79 38,58 34,19 

ESCOLA SANTO INACIO DE LOYOLA 29,33 39,02 34,18 

ESCOLA RAIMUNDO DINIZ 27,44 40,90 34,17 

ESCOLA  IRACEMA MOURA DE MORAES VERAS 24,16 44,17 34,16 

ESCOLA ARGENTINA CASTELLO BRANCO 27,76 40,54 34,15 

ESCOLA ARRUDA CAMARA 27,71 40,54 34,13 

ESCOLA SAO FRANCISCO DE ASSIS 29,36 38,88 34,12 

ESC. SEVERINO GOUVEIA DE LIMA 27,64 40,53 34,08 

ESCOLA PROF JOSE BRASILEIRO VILA NOVA 32,54 35,58 34,06 

ESC. JOAO CAVALCANTI PETRIBU 27,64 40,45 34,04 

ESCOLA ELOY MALTA DE ALENCAR 25,73 42,29 34,01 

ESCOLA  PROF ELISA COELHO 28,45 39,55 34,00 

ESCOLA PROFESSORA GENEROSA GIL PEREZ 28,90 39,09 33,99 

ESCOLA MARECHAL COSTA E SILVA 29,82 38,14 33,98 

ESCOLA PROFA AZINETE RAMOS CARNEIRO 27,20 40,74 33,97 

ESCOLA  JESUINO ANTONIO DAVILA 28,37 39,56 33,97 

ESC EMIDIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE 27,87 40,02 33,95 

ESCOLA RADIALISTA LUIZ QUEIROGA 27,37 40,42 33,89 

ESC DR SEBASTIÃO DE VASCONCELOS GALVÃO 23,92 43,86 33,89 

ESCOLA ANISIO VERAS 25,26 42,50 33,88 

ESCOLA MARIA GAYAO PESSOA GUERRA 26,81 40,86 33,84 

ESCOLA TABAJARA 28,23 39,44 33,83 

ESCOLA DR JOAO ALFREDO 24,75 42,90 33,83 

ESCOLA PADRE  NICOLAU PIMENTEL 27,91 39,68 33,80 

ESCOLA ROTARY DO ALTO DO PASCOAL 29,73 37,86 33,79 

ESCOLA ESCRITOR PAULO CAVALCANTI 26,03 41,50 33,77 

ESC DEPUTADO JOAO TEOBALDO DE AZEVEDO 28,97 38,54 33,75 

ESCOLA EDUCADOR PAULO FREIRE 29,49 37,98 33,73 

ESCOLA MANOEL RIBEIRO DAMASCENO 26,35 41,11 33,73 

ESC PROF JOAQUIM AUGUSTO NORONHA FILHO 26,80 40,63 33,72 

ESCOLA REGINA PACIS 26,59 40,83 33,71 

ESCOLA CONFEDERAÇAO DO EQUADOR 27,09 40,29 33,69 

ESCOLA  PROFº AURELIANO GON DOS SANTOS 27,98 39,38 33,68 

ESC SENADOR JOAO CLEOFAS DE OLIVEIRA 27,20 40,07 33,64 

ESCOLA EDUCADOR PAULO FREIRE 29,57 37,64 33,61 

ESCOLA PROF ISMENIA LEMOS WANDERLEY 26,64 40,57 33,60 

ESCOLA JORNALISTA TRAJANO CHACON 28,89 38,30 33,60 

ESCOLA PROFESSOR ALFREDO FREYRE 27,33 39,86 33,60 

ESCOLA  FRANCISCO MADEIROS 29,19 38,00 33,59 

ESCOLA DONA MARIA TERESA CORREA 26,93 40,19 33,56 

ESCOLA DELMIRO GOUVEIA ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO 26,41 40,68 33,54 

ESCOLA SANTO AMARO 26,40 40,56 33,48 

ESCOLA RAIMUNDO DE CASTRO FERREIRA 24,50 42,42 33,46 

ESCOLA JAIME COELHO 27,68 39,20 33,44 

ESCOLA JACOB ANTONIO DE OLIVEIRA 24,93 41,93 33,43 
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ESCOLA DESPORTISTA RUBEM R MOREIRA 26,67 40,15 33,41 

ESCOLA GABRIELA MISTRAL 28,66 38,09 33,37 

ESCOLA DR FRANCISCO PESSOA DE QUEIROZ 27,44 39,04 33,24 

ESCOLA PROFº NATANAEL BARBOSA MEDRADO 30,05 36,42 33,24 

ESCOLA DEBORA FEIJO 27,50 38,91 33,21 

ESCOLA DR JAIME MONTEIRO 24,85 41,44 33,14 

ESCOLA  ANTONIA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE 23,51 42,62 33,07 

ESCOLA MARIA DO CEU BANDEIRA 29,54 36,58 33,06 

ESCOLA  PE AMERICO NOVAIS 25,87 40,25 33,06 

ESCOLA DR FRANCISCO PESSOA DE QUEIROZ 27,91 38,18 33,05 

ESCOLA SENADOR PETRONIO PORTELA 27,18 38,87 33,02 

ESCOLA CEL VALERIANO EUGENIO DE MELO 26,94 39,00 32,97 

ESCOLA  JORNALISTA COSTA PORTO 26,61 39,22 32,91 

ESCOLA  SAO CRISTOVAO 26,98 38,83 32,91 

ESCOLA  PROF JUDITH GOMES DE BARROS 27,26 38,52 32,89 

ESCOLA JAIME COELHO 27,84 37,92 32,88 

ESCOLA MIGUEL PELLEGRINO 27,97 37,78 32,87 

ESCOLA PROFESSOR  ANTONIO FARIAS 26,81 38,90 32,85 

ESCOLA AGAMENON MAGALHAES 25,66 40,00 32,83 

ESCOLA SANTA ANA 24,07 41,53 32,80 

ESCOLA COSTA AZEVEDO 28,33 37,21 32,77 

ESCOLA FABIO DA SILVEIRA BARROS 25,04 40,45 32,74 

ESCOLA ESTADUAL  MARIA LUIZA DE BRITO FERREIRA 25,01 40,46 32,74 

ESCOLA NOSSA SRª AUXILIADORA 27,36 38,11 32,73 

ESCOLA GERCINO DE PONTES 31,40 34,05 32,72 

ESCOLA PROFESSOR ERNESTO SILVA 29,17 36,25 32,71 

ESC NOSSA SRA DO SOCORRO 23,28 42,00 32,64 

CAIC CREUSA BARRETO DORNELAS CAMARA 26,15 39,08 32,61 

ESC FREI CAETANO DE MESSINA 27,89 37,32 32,61 

ESCOLA NOSSA SENHORA AUXILIADORA 28,04 37,08 32,56 

ESCOLA TAMANDARE ENS.FUNDAMENTAL E MEDIO 25,79 39,27 32,53 

ESCOLA MIGUEL PELLEGRINO 26,54 38,33 32,44 

ESCOLA DOM VIEIRA 25,97 38,90 32,43 

ESCOLA EDISON NOLASCO 27,35 37,50 32,43 

ESCOLA CONFEDERAÇAO DO EQUADOR 27,03 37,75 32,39 

ESC.MARIA RITA DA SILVA LESSA 26,34 38,41 32,38 

ESCOLA MANOEL PEREIRA LINS 23,69 40,96 32,33 

ESCOLA CARDEAL DOM JAIME CAMARA 27,75 36,89 32,32 

ESCOLA DOM PEDRO BANDEIRA DE MELO 26,07 38,56 32,31 

ESCOLA JOAQUIM AMAZONAS 29,63 34,90 32,27 

ESCOLA DOM VIEIRA 25,57 38,96 32,27 

ESCOLA FREI JABOATAO 28,80 35,71 32,26 

ESCOLA  DESEMBARGADOR JOSÉ NEVES FILHO 28,57 35,85 32,21 

ESCOLA DOM VIEIRA 25,24 39,02 32,13 

ESCOLA  PRESIDENTE COSTA E SILVA 25,54 38,68 32,11 

ESCOLA  ANTONIO GOMES DE LIMA 28,86 35,35 32,10 
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ESCOLA JOAQUIM SILVERIO PIMENTEL 26,70 37,44 32,07 

CEJA VALDEMAR DE OLIVEIRA 28,20 35,73 31,97 

ESCOLA OTHON PARAISO 28,25 35,63 31,94 

ESCOLA HENRIQUE DIAS ENSINO FUNDAMENTAL 28,68 35,19 31,94 

ESCOLA JOSE ANTONIO FAGUNDES 28,21 35,58 31,89 

ESCOLA  JOAO PAULO I 29,29 34,39 31,84 

ESCOLA SOFIA FEIJÓ SAMPAIO 28,16 35,43 31,80 

ESCOLA AMOR DIVINO 27,27 36,18 31,73 

ESCOLA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO 29,52 33,70 31,61 

ESCOLA JOSE DE LIMA JUNIOR 26,89 35,89 31,39 

ESCOLA ODORICO MELO 25,64 36,86 31,25 

ESCOLA MIGUEL PELLEGRINO 22,47 40,00 31,23 

ESCOLA  SAO CRISTOVAO 25,53 36,67 31,10 

ESCOLA ELIZEU ARAUJO 28,08 33,85 30,97 

ESCOLA FABIO DA SILVEIRA BARROS 23,72 38,03 30,88 

ESCOLA  NAPOLEÃO ARAUJO 28,31 33,33 30,82 

ESCOLA ERUNDINA NEGREIROS DE ARAUJO 27,30 34,33 30,81 

ESCOLA FREI CAMPO MAYOR 24,15 37,39 30,77 

ESCOLA FREI JABOATAO 27,43 33,96 30,69 

ESCOLA  HISTORIADOR PEREIRA DA COSTA 24,55 36,83 30,69 

ESCOLA NOVA CRUZ 26,30 35,00 30,65 

ESCOLA MONS LANDELINO BARRETO LINS 27,10 34,17 30,63 

ESCOLA ANTÔNIO GUILHERME DIAS LIMA 24,25 36,92 30,59 

ESCOLA  CONDE CORREA DE ARAUJO 27,00 34,11 30,56 

ESCOLA ALBERTINA DA COSTA SOARES 25,89 35,08 30,49 

ESCOLA PROF  ANEZIO LEAO 29,15 31,67 30,41 

ESCOLA HELIO SANTIAGO RAMOS 27,30 33,50 30,40 

ESCOLA CONFEDERAÇAO DO EQUADOR 26,93 33,84 30,39 

ESCOLA  ARTUR MENDONÇA 23,02 36,75 29,88 

ESCOLA  SENADOR JOSE ERMIRIO DE MORAES 26,37 33,24 29,80 

ESCOLA CARDEAL DOM JAIME CAMARA 27,43 32,05 29,74 

ESCOLA DEPUTADO OSCAR CARNEIRO 26,69 32,66 29,68 

ESCOLA  BARRA DO SIRINHAEM 24,34 35,00 29,67 

ESCOLA MONSENHOR ARRUDA CAMARA 26,98 31,21 29,10 

ESCOLA DR EURICO CHAVES 26,01 32,14 29,07 

ESCOLA JOSÉ CALDAS CAVALCANTI 26,08 31,94 29,01 

ESCOLA MINISTRO JARBAS PASSARINHO 27,41 30,19 28,80 

ESCOLA  PROFº  AGAMENON MAGALHÃES 29,27 28,20 28,73 

ESCOLA FREI JABOATAO 25,68 31,50 28,59 

ESCOLA NESTOR GOMES DE MOURA 27,12 29,31 28,21 

ESCOLA LIONS CLUBE DE CARPINA 25,56 30,75 28,15 

ESCOLA PROFº  JOSE MENDES DA SILVA 25,52 30,63 28,07 

ESCOLA DOM RICARDO VILELA 21,27 34,25 27,76 

PROFESSORA ALICE DE BARROS MAURICIO 25,87 29,44 27,66 

ESCOLA  AUSTRO COSTA 25,25 30,00 27,63 

ESCOLA  PAROQUIAL DE MENORES 24,13 30,36 27,24 
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ESCOLA CAP NESTOR VALGUEIRO DE CARVALHO 24,69 29,38 27,03 

ESCOLA  SAO JUDAS TADEU 26,19 26,09 26,14 

ESCOLA VALE DAS PEDREIRAS 25,40 26,39 25,89 

ESCOLA CARDEAL DOM JAIME CAMARA 26,80 22,19 24,49 
 

Fonte: Elaboração própria, baseado em dados do MEC/Inep  
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Média no Enem (rede pública), por unidade da federação (2007) 

RANKING UF OBJETIVAS REDAÇÃO MÉDIA 

 
BRASIL 46,32 54,30 50,31 

16 ACRE 42,46 54,95 48,70 

26 ALAGOAS 40,82 50,34 45,58 

15 AMAPA 43,19 54,67 48,93 

25 AMAZONAS 39,69 53,26 46,47 

13 BAHIA 44,79 55,03 49,91 

19 CEARA 42,78 53,29 48,04 

1 DISTRITO FEDERAL 55,91 58,31 57,11 

3 ESPIRITO SANTO 54,57 57,94 56,25 

10 GOIAS 48,97 55,60 52,28 

22 MARANHÃO 41,85 53,18 47,52 

14 MATO GROSSO 45,97 52,48 49,23 

9 MATO GROSSO DO SUL 47,34 57,57 52,45 

7 MINAS GERAIS 51,45 55,37 53,41 

18 PARA 43,39 53,21 48,30 

20 PARAIBA 42,83 52,76 47,79 

5 PARANA 51,72 55,61 53,67 

11 PERNAMBUCO 46,23 54,04 50,13 

24 PIAUI 42,26 50,74 46,50 

6 RIO DE JANEIRO 50,93 55,93 53,43 

17 RIO GRANDE DO NORTE 44,49 52,72 48,60 

2 RIO GRANDE DO SUL 53,40 59,82 56,61 

12 RONDONIA 46,34 53,80 50,07 

21 RORAIMA 42,63 52,58 47,60 

4 SANTA CATARINA 51,76 56,50 54,13 

8 SÃO PAULO 50,99 55,59 53,29 

23 SERGIPE 43,14 50,98 47,06 

27 TOCANTINS 40,64 49,90 45,27 

CEE GINÁSIO PERNAMBUCANO 60,76 61,62 61,19 

CEE ESCOLA TÉCNICA DO AGRESTE 57,00 60,00 58,50 

MÉDIAS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (exceto GP e Bezerros) 40,47 51,38 45,92 

ESCOLA DE APLICACAO PROFESSOR CHAVES 71,43 62,99 67,21 

ESCOLA DO RECIFE - FCAP UPE 74,79 59,49 67,14 

ESC APLICACAO PROFA IVONITA ALVES GUERRA 61,72 66,20 63,96 

COLEGIO DA POLICIA MILITAR DE PERNAMBUCO 64,17 61,29 62,73 

ESCOLA DE APLIC PROFA VANDE SOUZA FERREIRA 56,90 63,04 59,97 

ESCOLA DEPUTADO OSCAR CARNEIRO 48,03 63,95 55,99 

ESCOLA PROFESSOR TRAJANO DE MENDONCA 51,22 58,22 54,72 

ESCOLA ESTADUAL DE CARUARU 50,21 58,81 54,51 

ESCOLA SOLIDONIO LEITE 46,52 61,82 54,17 

ESCOLA MONSENHOR LUIZ SAMPAIO 53,27 54,69 53,98 

GINASIO DE LIMOEIRO ARTHUR CORREIA DE OLIVEIRA 49,06 57,54 53,30 

ESCOLA JOAQUIM XAVIER DE BRITO 50,73 55,73 53,23 

ESC CORNELIO SOARES ENS FUND E MEDIO 46,23 59,81 53,02 
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ESCOLA MAXIMA VIEIRA DE MELO 43,18 62,50 52,84 

ESCOLA TERESA TORRES 47,41 57,97 52,69 

ESCOLA MARIA AUXILIADORA LIBERATO 49,85 55,25 52,55 

ESCOLA NOSSA SENHORA DE FATIMA 45,55 59,51 52,53 

ESCOLA TOME FRANCISCO DA SILVA 45,54 59,14 52,34 

ESCOLA MACIEL PINHEIRO 50,09 54,05 52,07 

ESCOLA SAO JOSE 44,08 59,94 52,01 

ESCOLA PROF MANOEL BONIFACIO COSTA 47,62 56,24 51,93 

ESCOLA RAIMUNDO HONORIO 44,20 59,56 51,88 

ESCOLA PROF OSA SANTANA DE CARVALHO 46,55 57,05 51,80 

ESCOLA PROFESSORA CARLOTA BRECKENFELD 46,57 56,89 51,73 

ESCOLA DR WALMY CAMPOS BEZERRA 42,68 60,74 51,71 

ESCOLA JOÃO PESSOA SOUTO MAIOR 48,48 54,88 51,68 

ESCOLA MONSENHOR ABILIO AMERICO GALVAO 48,48 54,88 51,68 

ESCOLA DOM ANTONIO CAMPELO 43,65 59,33 51,49 

ESCOLA RODOLFO PAIVA ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO 46,52 56,36 51,44 

ESCOLA POLIVALENTE COMPOSITOR ANTONIO MARIA 41,09 61,47 51,28 

ESCOLA PADRE ZUZINHA 46,41 56,07 51,24 

ESCOLA DOM MALAN 46,98 55,30 51,14 

ESCOLA MARCELINO CHAMPAGNAT 47,20 55,00 51,10 

COL NORMAL EST DE AFOGADOS DA INGAZEIRA 47,07 55,01 51,04 

ESCOLA DESEMBARGADOR RENATO FONSECA 45,16 56,78 50,97 

ESCOLA REGINA PACIS 41,59 60,17 50,88 

ESCOLA SIZENANDO SILVEIRA 41,18 60,30 50,74 

ESCOLA PROFESSOR JORGE DE MENEZES 46,02 55,44 50,73 

ESCOLA POLIVALENTE COMPOSITOR ANTONIO MARIA 44,39 57,05 50,72 

ESCOLA OTACILIO NUNES DE SOUZA 45,69 55,73 50,71 

ESCOLA JULIO DE MELLO ENSINO FUNDAMENTAL 43,52 57,78 50,65 

ESCOLA DR PEDRO AFONSO DE MEDEIROS 43,31 57,87 50,59 

ESCOLA PROFESSOR SIMAO AMORIM DURANDO 42,69 58,43 50,56 

ESCOLA GIL RODRIGUES 46,03 55,01 50,52 

COLEGIO ESTADUAL DE OLINDA 46,09 54,73 50,41 

ESCOLA SIZENANDO SILVEIRA 45,83 54,97 50,40 

ESCOLA ALFREDO DE CARVALHO 45,69 55,01 50,35 

ESCOLA SAO JOSE 44,54 56,14 50,34 

ESCOLA SAO JOSE 44,79 55,79 50,29 

ESCOLA PROFESSOR JERONIMO GUEIROS 44,79 55,79 50,29 

ESCOLA PROF URBANO GOMES DE SA 44,99 55,55 50,27 

ESCOLA CONEGO OLIMPIO TORRES 42,21 58,27 50,24 

ESCOLA PROFESSOR HUMBERTO SOARES 42,13 58,33 50,23 

ESCOLA ANTONIO TIMOTEO 41,69 58,69 50,19 

ESC AGEU MAGALHAES ENS. FUND. E MEDIO 41,69 58,69 50,19 

ESCOLA JORNALISTA MANUEL AMARAL 42,90 57,42 50,16 

ESCOLA CARLOS RIOS 44,47 55,77 50,12 

ESCOLA PROFESSORA RITA MARIA DA CONCEIC?O 45,56 54,44 50,00 

ESCOLA ERNESTO DE SOUZA LEITE 43,45 56,53 49,99 
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ESC AUGUSTO LUCIO DA SILVA ENS FUND E MEDIO 42,11 57,85 49,98 

ESCOLA ESTAD PROF ARIANO VILAR SUASSUNA 46,65 53,17 49,91 

ESCOLA PROFESSORA CARLOTA BRECKENFELD 46,20 53,62 49,91 

ESCOLA IRNERO IGNACIO-ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO 44,57 55,19 49,88 

ESCOLA EURICO QUEIROZ 46,67 52,85 49,76 

ESC. GOVERNADOR BARBOSA LIMA 43,70 55,72 49,71 

ESCOLA MONSENHOR ALVARO NEGROMONTE 43,89 55,45 49,67 

ESCOLA JOAO VICENTE DE QUEIROZ ENSINO FUNDAMENTAL E 
MEDIO 

43,20 56,06 49,63 

ESC. GOVERNADOR BARBOSA LIMA 41,74 57,50 49,62 

ESCOLA PROF? JANDIRA DE ANDRADE LIMA 44,02 55,14 49,58 

ESCOLA CEL ALFREDO BRANDAO 43,44 55,66 49,55 

ESCOLA CEL ALFREDO BRANDAO 40,07 58,99 49,53 

ESCOLA MONSENHOR ALVARO NEGROMONTE 40,07 58,99 49,53 

ESCOLA PROF? M? CARMO PINTO RIBEIRO 43,08 55,96 49,52 

ESCOLA SANTA PAULA FRASSINETTI 44,45 54,57 49,51 

ESCOLA CLOVIS BEVILAQUA 46,46 52,50 49,48 

ESCOLA FREI OTTO 44,82 54,02 49,42 

ESCOLA PE ZACARIAS TAVARES 46,77 52,03 49,40 

ESCOLA MARIA LUIZA DE BRITO FERREIRA 46,57 52,13 49,35 

ESCOLA PADRE MAURILIO SAMPAIO 41,72 56,96 49,34 

ESCOLA FREI CANECA 41,72 56,96 49,34 

ESCOLA LUIZ GONZAGA DUARTE 41,60 57,08 49,34 

ESCOLA SYLVIO RABELO 44,80 53,86 49,33 

ESCOLA PROFESSOR JOSE CONSTANTINO 40,57 58,07 49,32 

ESCOLA JUSTULINO FERREIRA GOMES 44,19 54,43 49,31 

ESCOLA CONDE PEREIRA CARNEIRO 42,10 56,48 49,29 

ESCOLA PROF ANTONIO CARNEIRO LEAO 44,94 53,62 49,28 

ESC. CREUSA DE FREITAS CAVALCANTI 43,15 55,39 49,27 

ESCOLA SANTA PAULA FRASSINETTI 42,78 55,72 49,25 

ESCOLA INSTITUTO PRESBITERIANO DE HELIOPOLIS 40,45 57,99 49,22 

ESCOLA PROFA ROSETE B DE SOUZA 40,45 57,99 49,22 

ESCOLA SANTA CRUZ 45,78 52,60 49,19 

ESCOLA DOM JOAO DA MATA AMARAL 42,98 55,38 49,18 

ESCOLA ARNALDO ALVES CAVALCANTI ENSINO FUNDAMENTAL E 
MEDIO 

40,16 58,12 49,14 

ESCOLA PROFESSOR MOTTA E ALBUQUERQUE 37,17 61,11 49,14 

ESCOLA SEBASTI?O TIAGO DE OLIVEIRA 37,17 61,11 49,14 

ESCOLA JORNALISTA JADER DE ANDRADE 45,44 52,80 49,12 

ESCOLA ALMIRANTE SOARES DUTRA 43,43 54,79 49,11 

ESCOLA PADRE ANTONIO BARBOSA JUNIOR 43,05 55,17 49,11 

GINASIO PERNAMBUCANO 46,93 51,25 49,09 

ESCOLA DR ADILSON BEZERRA DE SOUZA 41,55 56,63 49,09 

ESCOLA PADRE LUIZ GONZAGA 44,82 53,32 49,07 

ESCOLA FREI OTTO 40,01 58,11 49,06 

ESCOLA MINISTRO JARBAS PASSARINHO 40,01 58,11 49,06 

ESCOLA JOAO VICENTE DE QUEIROZ ENSINO FUNDAMENTAL E 44,39 53,69 49,04 
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MEDIO 

ESCOLA EDMUR ARLINDO DE OLIVEIRA 46,03 52,05 49,04 

ESCOLA ESCRITOR JOSE DE ALENCAR 41,87 56,03 48,95 

ESCOLA REGINA PACIS 41,87 56,03 48,95 

ESCOLA PROF ADELIA LEAL FERREIRA 46,69 51,17 48,93 

ESCOLA SENADOR PAULO PESSOA GUERRA 42,57 55,25 48,91 

ESCOLA PASTOR AMARO DE SENA 41,33 56,47 48,90 

ESCOLA OLAVO BILAC 44,11 53,69 48,90 

ESCOLA LAGOA ENCANTADA 45,20 52,54 48,87 

ESCOLA SENADOR ADERBAL JUREMA 40,95 56,75 48,85 

ESCOLA JOAO GOMES DOS REIS 47,83 49,83 48,83 

ESCOLA OLIVEIRA LIMA 43,12 54,54 48,83 

ESCOLA ANIBAL FALCAO 43,12 54,54 48,83 

ESCOLA PROFESSORA AMELIA COELHO 43,27 54,31 48,79 

ESCOLAR SANTOS DUMONT 42,14 55,38 48,76 

ESCOLA ESTADUAL GONCALO ANTUNES BEZERRA 45,09 52,39 48,74 

ESC CONEGO JOAO LEITE GONCALVES DE ANDRADE 44,87 52,51 48,69 

ESCOLA PROFA MARIA DE LOURDES TEMPORAL 42,16 55,20 48,68 

ESCOLA DE PAULISTA 42,16 55,20 48,68 

ESCOLA MANOEL RIBEIRO DAMASCENO 44,65 52,71 48,68 

ESCOLA AUGUSTO SEVERO 41,21 56,01 48,61 

ANTONIO GOMES DE LIMA 42,36 54,78 48,57 

ESCOLA PONTES DE MIRANDA 44,41 52,69 48,55 

ESCOLA ESTADUAL GONCALO ANTUNES BEZERRA 44,41 52,69 48,55 

PROFESSORA ALICE DE BARROS MAURICIO 42,07 55,01 48,54 

ESCOLA DEVALDO BORGES 43,15 53,91 48,53 

ESCOLA SOLIDONIO PEREIRA DE CARVALHO 43,15 53,91 48,53 

ESC MAR ANTONIO ALVES FILHO 43,72 53,34 48,53 

ESCOLA MANOEL PEREIRA LINS 45,10 51,94 48,52 

ESC. SIMOA GOMES 38,00 58,98 48,49 

ESCOLA PROF? JOSE MENDES DA SILVA 45,41 51,55 48,48 

ESCOLA ASCENSO FERREIRA 42,74 54,16 48,45 

ESCOLA JARINA MAIA 40,18 56,72 48,45 

ESCOLA SEVERINO FARIAS 41,96 54,92 48,44 

ESCOLA CORONEL JO?O FRANCISCO 42,13 54,75 48,44 

ESC. IRMA ELIZABETH ENS.FUND. E MEDIO 43,64 53,22 48,43 

ESCOLA HERCULANO BANDEIRA 46,64 50,20 48,42 

ESCOLA AMARO LAFAYETTE 44,24 52,58 48,41 

ESCOLA DR MOTA SILVEIRA 36,93 59,83 48,38 

ESCOLA JOSE DE ALMEIDA MACIEL 38,96 57,78 48,37 

ESCOLA JOAO LOPES DE SIQUEIRA SANTOS 41,05 55,69 48,37 

ESCOLA EDSON SIMOES 40,08 56,66 48,37 

ESCOLA TRISTAO FERREIRA BESSA 39,65 57,07 48,36 

ESCOLA DOM VITAL 43,35 53,31 48,33 

ESCOLA PADRE OSMAR NOVAES 39,96 56,70 48,33 

ESCOLA PROFESSOR DONINO 39,75 56,89 48,32 
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ESCOLA JOAO LOPES DE SIQUEIRA SANTOS 39,75 56,89 48,32 

ESCOLA EDSON SIMOES 42,37 54,19 48,28 

ESCOLA PROFESSORA ELISA COELHO 39,93 56,59 48,26 

ESCOLA GERCINO DE PONTES 42,07 54,43 48,25 

ESCOLA PAUL HARRIS 40,02 56,42 48,22 

ESCOLA JOSE LEITE BARROS 39,35 57,03 48,19 

ESCOLA ALBERTO TORRES 40,64 55,72 48,18 

ESCOLA DE GAIBU 41,11 55,25 48,18 

ESCOLA PADRE OSMAR NOVAES 41,79 54,57 48,18 

ESCOLA LUIZ DELGADO 43,98 52,36 48,17 

ESCOLA ALBERTO TORRES 39,84 56,46 48,15 

ESCOLA OLIVEIRA LIMA 39,15 57,01 48,08 

ESC EPITACIO PESSOA 40,50 55,58 48,04 

ESCOLA JOAO BARBALHO 40,84 55,24 48,04 

ESCOLA DR WALFREDO LUIZ PESSOA DE MELO 43,89 52,13 48,01 

ESCOLA PROF JESUINA PEREIRA REGO 42,63 53,31 47,97 

ESCOLA JOSE MANUEL DE QUEIROZ 41,27 54,67 47,97 

ESCOLA MANOEL MOREIRA DA COSTA 44,91 51,01 47,96 

ESCOLA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 40,40 55,46 47,93 

ESCOLA JORNALISTA JOAO FERREIRA GOMES 43,79 52,05 47,92 

ESCOLA VIGARIO JOAO INACIO 42,89 52,93 47,91 

ESCOLA MINISTRO JARBAS PASSARINHO 44,95 50,87 47,91 

ESCOLA DOM ADELMO C MACHADO 43,82 51,94 47,88 

ESC DR SEBASTI?O DE VASCONCELOS GALV?O 43,72 52,04 47,88 

ESCOLA FREI CASSIANO COMACCHIO 43,44 52,30 47,87 

ESCOLA DE JATOBA ENSINO FUND. E MEDIO 41,80 53,92 47,86 

ESCOLA NICANOR SOUTO MAIOR 47,02 48,68 47,85 

ESCOLA PADRE OSMAR NOVAES 42,53 53,17 47,85 

ESCOLA PEDRO DE ALCANTARA RAMOS 42,29 53,39 47,84 

ESCOLA QUITERIA WANDERLEY SIM?ES 41,23 54,41 47,82 

ESCOLA PROFESSOR ERNESTO SILVA 40,99 54,63 47,81 

ESCOLA ALZIRA DA FONSECA BREUEL 42,44 53,14 47,79 

ESCOLA PROFESSOR MOTTA E ALBUQUERQUE 41,27 54,29 47,78 

ESCOLA DR. FERNANDO PESSOA DE MELLO 40,80 54,72 47,76 

ESCOLA MONSENHOR ARRUDA CAMARA 43,95 51,57 47,76 

ESCOLA ENGENHEIRO LAURO DINIZ 40,22 55,28 47,75 

ESCOLA JOSE MARIANO 43,30 52,18 47,74 

ESCOLA ESTADUAL JOAO BATISTA DE VASCONCELOS 43,30 52,18 47,74 

ESCOLA PROFESSORA AMELIA COELHO 43,07 52,37 47,72 

ESCOLA REGUEIRA COSTA 43,65 51,79 47,72 

ESC MARTINS JUNIOR ENS. FUND. E MEDIO 43,55 51,85 47,70 

ESCOLA QUITERIA WANDERLEY SIM?ES 40,95 54,45 47,70 

ESCOLA PROF FERNANDO MOTA 38,40 57,00 47,70 

ESC FERNANDO IDALINO BEZERRA ENSINO MEDIO 42,00 53,38 47,69 

ESCOLA PEDRO SANTOS ESTIMA 42,86 52,50 47,68 

ESCOLA DELMIRO GOUVEIA ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO 41,87 53,45 47,66 
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ESCOLA ANTONIO ALVES DE ARAUJO 43,49 51,83 47,66 

ESCOLA GERCINO DE PONTES 41,75 53,57 47,66 

ESC JOAO FERNANDES DA SILVA ENS. FUNDAMENTAL E MEDIO 44,08 51,22 47,65 

ESCOLA MENDO SAMPAIO 41,58 53,64 47,61 

ESCOLA EDMUR ARLINDO DE OLIVEIRA 42,06 53,16 47,61 

ESCOLA MARIA EMILIA CANTARELLI ENS FUN E MEDIO 45,84 49,34 47,59 

ESC PROF MANOEL DE QUEIROZ 43,98 51,20 47,59 

ESCOLA VIDAL DE NEGREIROS 40,75 54,37 47,56 

ESCOLA ESTADUAL S?O SEBASTI?O 43,94 51,16 47,55 

ESCOLA AGRICOLA DO PAJEU 39,32 55,76 47,54 

ESCOLA MARIANO TEIXEIRA 39,32 55,76 47,54 

ESCOLA DOM SEBASTIAO LEME 44,11 50,93 47,52 

ESCOLA FREI JOAO PEREIRA DE SOUZA 42,86 52,14 47,50 

ESCOLA EURIDICE CADAVAL 42,86 52,14 47,50 

ESCOLA EURIDICE CADAVAL 42,67 52,33 47,50 

ESCOLA DR. FERNANDO PESSOA DE MELLO 43,45 51,55 47,50 

ESCOLA DOM SEBASTIAO LEME 41,27 53,71 47,49 

ESCOLA DOM BOSCO 41,27 53,71 47,49 

ESCOLA ESTADUAL CONEGO ALEXANDRE CAVALCANTI 40,33 54,63 47,48 

ESCOLA JOAO CARLOS LOCIO DE ALMEIDA 40,16 54,78 47,47 

ESC FREI CAETANO DE MESSINA 44,09 50,83 47,46 

ESCOLA PADRE FRANCISCO CARNEIRO 40,82 54,10 47,46 

ESC PROF FCO JOAQUIM DE BARROS CORREIA 40,82 54,10 47,46 

ESCOLA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES 39,74 55,16 47,45 

ESCOLA DANTAS BARRETO 42,71 52,09 47,40 

ESCOLA JOSE MARIANO 42,42 52,34 47,38 

ESCOLA LIONS DE PARNAMIRIM 39,96 54,78 47,37 

ESCOLA ARNALDO ALVES CAVALCANTI ENSINO FUNDAMENTAL E 
MEDIO 

44,57 50,17 47,37 

ESCOLA JOSE LOPES DE SIQUEIRA 43,30 51,44 47,37 

ESCOLA PROF MARIO SETTE 44,05 50,67 47,36 

ESCOLA ANTONIO ALVES DE ARAUJO 43,88 50,84 47,36 

ESC PROF JOSE VICENTE BARBOSA 43,88 50,84 47,36 

ESCOLA FREI JOAO PEREIRA DE SOUZA 41,17 53,53 47,35 

ESCOLA PRESIDENTE TANCREDO NEVES 43,24 51,46 47,35 

ESCOLA ESTADUAL CRISTO REI 43,58 51,12 47,35 

ESCOLA ESTADUAL COM MANOEL CAETANO DE BRITO 42,86 51,80 47,33 

ESC FRANCISCO DE PAULA CORREIA DE ARAUJO 39,24 55,40 47,32 

ESCOLA MARIA CAVALCANTI NUNES 41,93 52,71 47,32 

ESCOLA MURILO BRAGA 40,72 53,92 47,32 

ESCOLA TIMBI 41,59 53,03 47,31 

ESCOLA CARLOS PENA FILHO 42,69 51,89 47,29 

ESCOLA ESTADUAL CRISTO REI 41,86 52,72 47,29 

ESCOLA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES 43,51 51,05 47,28 

ESCOLA PROF JESUINA PEREIRA REGO 41,06 53,44 47,25 

ESC. JOAO CAVALCANTI PETRIBU 42,39 52,01 47,20 

ESC ALMIRANTE TAMANDARE 40,32 54,08 47,20 
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ESCOLA AMAURY DE MEDEIROS 42,29 52,07 47,18 

ESCOLA VILA RICA 42,19 52,15 47,17 

ESCOLA MARIANO TEIXEIRA 42,03 52,31 47,17 

ESCOLA SENADOR ADERBAL JUREMA 43,58 50,74 47,16 

ESCOLA MONSENHOR ALFREDO DAMASO 40,52 53,78 47,15 

ESCOLA VIDAL DE NEGREIROS 40,52 53,78 47,15 

ESCOLA PROFA OLINDINA ALVES SEMENTE 37,95 56,27 47,11 

ESCOLA PROF FERNANDO MOTA 40,29 53,91 47,10 

ESCOLA CORONEL JOSE ABILIO 40,79 53,41 47,10 

ESC. JOAO CAVALCANTI PETRIBU 43,99 50,19 47,09 

ESCOLA DEPUTADO OSCAR CARNEIRO 39,56 54,54 47,05 

ESCOLA ABILIO DE SOUZA BARBOSA 40,74 53,34 47,04 

ESCOLA PROFESSOR OLIVIO MONTENEGRO 41,69 52,37 47,03 

ESCOLA CORSINA BRAGA 37,94 56,10 47,02 

ESCOLA MISSIONARIO SAO BENTO 42,34 51,68 47,01 

ESCOLA JOSE VILELA 45,33 48,67 47,00 

ESCOLA JARBAS PERNAMBUCANO 40,88 53,10 46,99 

ESCOLA AUGUSTA CORDEIRO DE MELO 39,92 54,02 46,97 

ESCOLA ESTADUAL DR BENJAMIN CARACIOLO 43,48 50,46 46,97 

ESCOLA DEBORA FEIJO 43,48 50,46 46,97 

ESCOLA JOSE DE LIMA JUNIOR 43,25 50,67 46,96 

ESCOLA MONSENHOR ALFREDO DAMASO 43,96 49,96 46,96 

ESCOLA ESCRITOR PAULO CAVALCANTI 42,99 50,91 46,95 

ESCOLA JUSTA BARBOSA DE SALES 43,14 50,74 46,94 

ESC MON. MAN. LEONARDO DE BARROS BARRETO 42,39 51,49 46,94 

ESC PROF CARLOS FREDERICO DO R MACIEL 40,48 53,38 46,93 

ESC DO JOVEM PROF MOACYR DE ALBUQUERQUE 43,98 49,86 46,92 

ESCOLA MANUEL BASTOS TIGRE 41,13 52,67 46,90 

ESCOLA BARAO DE EXU 40,82 52,96 46,89 

ESCOLA TECNICA ESTADUAL PROF AGAMENON MAGALHAES 38,99 54,75 46,87 

ESCOLA JOAQUIM TAVORA 42,75 50,97 46,86 

ESC PROF JOAQUIM AUGUSTO NORONHA FILHO 42,87 50,75 46,81 

ESC FRANCISCO DE PAULA CORREIA DE ARAUJO 40,93 52,67 46,80 

ESCOLA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES 41,62 51,98 46,80 

ESCOLA PRESIDENTE MEDICI 43,23 50,37 46,80 

ESCOLA ANTONIO DE AMORIM COELHO 43,23 50,37 46,80 

ESCOLA GOV CARLOS DE LIMA CAVALCANTI 43,96 49,62 46,79 

ESC DR SEBASTI?O DE VASCONCELOS GALV?O 39,68 53,82 46,75 

ESCOLA PROF MANOEL EDMUNDO 37,72 55,76 46,74 

ESCOLA CUSTODIO PESSOA 41,45 52,01 46,73 

ESCOLA PROFESSOR ALFREDO FREYRE 41,45 52,01 46,73 

ESCOLA ANDRE CORDEIRO 38,22 55,20 46,71 

ESCOLA SANTA TEREZINHA 42,54 50,84 46,69 

ESCOLA PROFESSOR NELSON CHAVES 41,44 51,94 46,69 

ESCOLA PROF JORDAO EMERENCIANO 39,68 53,66 46,67 

ESCOLA DE 1? E 2? GRAUS INOCENCIO CORREIA LIMA 42,59 50,73 46,66 
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ESCOLA DR JOAO ALFREDO 40,93 52,33 46,63 

ESCOLA LEOBALDO SOARES DA SILVA 42,71 50,53 46,62 

ESCOLA PROF HELENA PUGO 41,60 51,62 46,61 

ESCOLA STELA MARIA DOS SANTOS P BARROS 40,88 52,28 46,58 

ESCOLA NOSSA SENHORA AUXILIADORA 43,59 49,55 46,57 

ESCOLA MARECHAL COSTA E SILVA 41,87 51,25 46,56 

ESCOLA JOSE LINS DE FIGUEIREDO 39,35 53,71 46,53 

ESC JOAQUINA LIRA 40,47 52,57 46,52 

PEDRO BEZERRA DE MELO 42,22 50,82 46,52 

ESCOLA MARECHAL EURICO GASPAR DUTRA 42,46 50,56 46,51 

ESCOLA DIARIO DE PERNAMBUCO 35,93 57,05 46,49 

ESCOLA RODOLFO AURELIANO 43,65 49,33 46,49 

ESCOLA PROFESSOR ERNESTO SILVA 42,74 50,18 46,46 

ESCOLA ARTUR BARROS CAVALCANTI 39,71 53,21 46,46 

ESCOLA SAO FRANCISCO 41,13 51,71 46,42 

ESCOLA PROFA ABIGAIL GUERRA 41,63 51,21 46,42 

ESCOLA MANOEL GONCALVES DE LIMA 38,40 54,42 46,41 

ESCOLA JESUINO ANTONIO DAVILA 39,61 53,13 46,37 

ESCOLA LUIZ RODOLFO DE ARAUJO JUNIOR 40,83 51,91 46,37 

ESCOLA CACILDA ALMEIDA 41,66 51,04 46,35 

ESCOLA DA INDEPENDENCIA 41,77 50,91 46,34 

ESCOLA ESTADUAL DE ITAPARICA 30,59 62,05 46,32 

ESCOLA ESTADUAL GREGORIO BEZERRA 41,47 51,15 46,31 

ESCOLA JOAQUIM TAVORA 37,78 54,80 46,29 

ESCOLA ALVARO LINS 40,26 52,32 46,29 

ESC DOMINGOS ALBUQUERQUE 40,12 52,44 46,28 

ESCOLA FREI CAMPO MAYOR 38,94 53,60 46,27 

PEDRO BEZERRA DE MELO 42,21 50,33 46,27 

ESCOLA PROFESSORA GALTEMIR LINS 39,21 53,25 46,23 

ESCOLA DR JOAQUIM CORREIA 40,74 51,72 46,23 

ESCOLA PROFA ABIGAIL GUERRA 39,62 52,82 46,22 

ESCOLA GETULIO D ANDRADE LIMA 43,61 48,83 46,22 

ESCOLA PROFESSOR LISBOA 40,93 51,51 46,22 

ESC SEVERINO CORDEIRO DE ARRUDA 40,93 51,51 46,22 

ESCOLA MIGUEL PELLEGRINO 41,83 50,57 46,20 

ESC PROF CARLOS FREDERICO DO R MACIEL 38,28 54,12 46,20 

ESCOLA PROTAZIO SOARES DE SOUZA 36,51 55,87 46,19 

ESCOLA DR JOAQUIM CORREIA 41,65 50,71 46,18 

ESCOLA PROF? JOSE MENDES DA SILVA 37,41 54,95 46,18 

ESCOLA SOUZA BRANDAO 40,75 51,59 46,17 

ESC PRESIDENTE MEDICI 41,49 50,83 46,16 

ESCOLA MOYSES BARBOSA 42,70 49,62 46,16 

ESCOLA JOAO RODRIGUES CARDOSO 37,63 54,67 46,15 

ESCOLA GOV CARLOS DE LIMA CAVALCANTI 42,57 49,71 46,14 

ESCOLA ELEANOR ROOSEVELT 37,78 54,50 46,14 

ESCOLA TOME GIBSON 39,90 52,36 46,13 
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ESCOLA ESTADUAL LENITA FONTES CINTRA 41,76 50,48 46,12 

ESCOLA FILIPE CAMARAO 41,08 51,12 46,10 

ESCOLA ESTADUAL COM MANOEL CAETANO DE BRITO 42,39 49,79 46,09 

ESC PRESIDENTE MEDICI 42,14 50,00 46,07 

ESCOLA PROF VICENTE MONTEIRO 42,14 50,00 46,07 

ESCOLA PROF HELENA PUGO 39,34 52,76 46,05 

ESCOLA PROFESSOR LISBOA 38,26 53,84 46,05 

ESCOLA JOSE DE LIMA JUNIOR 38,07 54,01 46,04 

ESC. CAPIT?O MANOEL GOMES D`ASSUNC?O 37,21 54,85 46,03 

ESCOLA SANTA SOFIA 40,78 51,26 46,02 

ESCOLA MONSENHOR JOSE KEHRLE 39,35 52,61 45,98 

ESCOLA COSTA AZEVEDO 36,79 55,11 45,95 

ESCOLA DE PETROLINA 39,72 52,14 45,93 

ESCOLA PROF ISMENIA LEMOS WANDERLEY 40,49 51,35 45,92 

ESCOLA ARTUR MENDONCA 41,40 50,42 45,91 

ESCOLA FERNANDO BEZERRA 37,93 53,89 45,91 

ESCOLA ENEIDA RABELLO 39,26 52,54 45,90 

ESCOLA DEPUTADO AFONSO FERRAZ 41,06 50,72 45,89 

ESCOLA APOLONIO SALES 41,06 50,72 45,89 

ESC PROF MARDONIO DE ANDRADE LIMA COELHO 41,02 50,74 45,88 

ESCOLA ANISIO VERAS 40,23 51,53 45,88 

ESCOLA TITO PEREIRA DE OLIVEIRA 41,50 50,26 45,88 

ESCOLA FREI ORLANDO 42,35 49,39 45,87 

ESC EURICO PFISTERER ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO 40,48 51,24 45,86 

ESCOLA ARTUR MENDONCA 40,48 51,24 45,86 

ESCOLA PADRE LUIZ CASSIANO 37,92 53,76 45,84 

ESCOLA PROFESSOR EPITACIO ANDRE DIAS 43,28 48,36 45,82 

ESCOLA PROF? AGAMENON MAGALH?ES 39,84 51,78 45,81 

ESCOLA JORNALISTA TRAJANO CHACON 40,87 50,73 45,80 

ESCOLA MACIEL MONTEIRO 42,08 49,52 45,80 

ESCOLA EDUARDO COELHO 39,88 51,72 45,80 

ESCOLA ANA FAUSTINA 39,39 52,17 45,78 

ESCOLA CLOTILDE DE OLIVEIRA 37,71 53,79 45,75 

ESCOLA FRANCISCO DE ASSIS BARROS 40,16 51,34 45,75 

ESCOLA JOSE GLICERIO 38,69 52,79 45,74 

ESCOLA QUINTINO BOCAIUVA 37,36 54,10 45,73 

ESCOLA AUREA DE MOURA CAVALCANTI 40,75 50,69 45,72 

ESCOLA AARAO LINS DE ANDRADE 41,03 50,39 45,71 

JOSE SEVERINO DE ARAUJO 39,61 51,79 45,70 

ESCOLA DES ANTONIO DA SILVA GUIMARAES 39,07 52,33 45,70 

ESCOLA EMILIANO PEREIRA BORGES 40,21 51,17 45,69 

ESCOLA SENADOR PETRONIO PORTELA 40,21 51,17 45,69 

ESCOLA ROSA DE MAGALHAES MELO 43,12 48,26 45,69 

ESCOLA PROFESSOR ERNESTO SILVA 38,61 52,69 45,65 

ESCOLA BARROS CARVALHO 40,18 51,12 45,65 

ESCOLA AGRICOLA LUIZ DIAS LINS 41,99 49,31 45,65 
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ESCOLA JORNALISTA TRAJANO CHACON 37,30 53,98 45,64 

ESCOLA PROF MANOEL JOAQUIM LEITE 41,94 49,34 45,64 

ESCOLA MORAIS E SILVA 41,94 49,34 45,64 

ESC MAJOR LELIO ENS FUNDAMENTAL E MEDIO 42,30 48,92 45,61 

ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO MADEIROS 40,83 50,39 45,61 

ESCOLA COSTA AZEVEDO 38,89 52,33 45,61 

ESCOLA MARIA EMILIA ROMEIRO ESTELITA 43,18 48,00 45,59 

ESCOLA JOSE GLICERIO 41,46 49,72 45,59 

ESCOLA ZUMBI DOS PALMARES 40,49 50,69 45,59 

ESC.MARIA RITA DA SILVA LESSA 42,32 48,82 45,57 

PROFESSOR ANTONIO FARIAS 41,23 49,89 45,56 

PROFESSOR ANTONIO FARIAS 37,61 53,45 45,53 

ESCOLA AUGUSTO GONDIM - ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO 41,76 49,30 45,53 

ESCOLA OLINTO VICTOR ENSINO FUNDAMENTAL 41,45 49,61 45,53 

ESCOLA PROF ARNALDO CARNEIRO LEAO 44,01 47,01 45,51 

ESCOLA FILIPE CAMARAO 39,74 51,26 45,50 

ESCOLA JOAQUIM ANDRE CAVALCANTI 40,09 50,83 45,46 

ESCOLA PEDRO CELSO 39,29 51,61 45,45 

ESCOLA DOUTOR FABIO CORREA 40,28 50,58 45,43 

ESCOLA PROF? AGAMENON MAGALH?ES 39,96 50,86 45,41 

ESCOLA SEVERINO DE ANDRADE GUERRA 40,09 50,73 45,41 

ESCOLA DE PETROLINA 39,01 51,79 45,40 

ESCOLA APOLONIO SALES 39,01 51,79 45,40 

HENRIQUE JUSTINO DE MELO ENSINO MEDIO 38,14 52,66 45,40 

ESCOLA REGUEIRA COSTA 40,58 50,22 45,40 

ESCOLA MANOEL BACELAR 40,58 50,22 45,40 

ESCOLA RODOLFO AURELIANO 38,20 52,58 45,39 

ESCOLA ELOY MALTA DE ALENCAR 42,50 48,28 45,39 

ESCOLA MARIA DA CONCEICAO DO REGO B LACERDA 41,24 49,52 45,38 

ESCOLA ZEQUINHA BARRETO 42,29 48,41 45,35 

ESCOLA ANTONIO SOUTO FILHO 37,72 52,96 45,34 

ESCOLA JOSE EMILIO DE MELO 37,72 52,96 45,34 

ESCOLA DOM CARLOS COELHO 39,89 50,77 45,33 

ESCOLA DOM CARLOS COELHO 41,08 49,56 45,32 

ESCOLA FABIO DA SILVEIRA BARROS 39,98 50,64 45,31 

ESCOLA SANTO INACIO DE LOYOLA 40,27 50,35 45,31 

ESCOLA DR WALMY CAMPOS BEZERRA 41,05 49,57 45,31 

ESCOLA CAP NESTOR VALGUEIRO DE CARVALHO 41,05 49,57 45,31 

ESCOLA MIGUEL PELLEGRINO 39,34 51,24 45,29 

ESCOLA ANIBAL CARDOSO 38,48 52,10 45,29 

ESCOLA GABRIELA MISTRAL 40,90 49,66 45,28 

ESCOLA DES CARLOS XAVIER PAES BARRETTO 41,80 48,74 45,27 

ESCOLA METHODIO DE GODOY LIMA 41,80 48,74 45,27 

ESCOLA BARROS CARVALHO 39,14 51,38 45,26 

ESC JERONIMO GUEIROS 40,52 50,00 45,26 

ESCOLA CORONEL OTHON 40,09 50,41 45,25 
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ESCOLA PADRE DEHON 42,74 47,74 45,24 

ESCOLA VILA RICA 38,77 51,69 45,23 

ESCOLA DOM PEDRO BANDEIRA DE MELO 43,27 47,13 45,20 

ESC PRES HUMBERTO CASTELLO BRANCO 40,55 49,83 45,19 

ESCOLA GOVERNADOR MUNIZ FALCAO 39,47 50,89 45,18 

ESCOLA SANTOS COSME E DAMIAO 39,40 50,94 45,17 

ESCOLA JOAQUIM AMAZONAS 41,51 48,81 45,16 

ESCOLA PROFESSOR MOTTA E ALBUQUERQUE 40,16 50,14 45,15 

ESCOLA SAO JUDAS TADEU 38,43 51,87 45,15 

ESCOLA RAIMUNDO BATISTA ANGELIM 44,38 45,90 45,14 

ESCOLA DOM AVELAR BRANDAO VILELA 37,89 52,37 45,13 

ESCOLA PADRE MANOEL DE PAIVA NETTO 41,00 49,26 45,13 

ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO PEREIRA DA COSTA 34,13 56,11 45,12 

ESCOLA DOM HELDER CAMARA 34,13 56,11 45,12 

ESCOLA MARIA GAYAO PESSOA GUERRA 37,10 53,14 45,12 

ESCOLA SENADOR PETRONIO PORTELA 40,19 50,01 45,10 

ESCOLA PADRE JOSE MOUSINHO 40,87 49,33 45,10 

ESCOLA CAIO PEREIRA 39,11 51,05 45,08 

ESCOLA DR. ALEXANDRINO DA ROCHA 35,50 54,66 45,08 

ESCOLA DR JAIME MONTEIRO 35,50 54,66 45,08 

ESCOLA AUSTRO COSTA 36,81 53,33 45,07 

ESCOLA ESTADUAL DR. CAETANO MONTEIRO 40,49 49,61 45,05 

ESCOLA EDSON MOURY FERNANDES 36,24 53,84 45,04 

ESCOLA JOSE CARLOS FLORENCIO 38,10 51,96 45,03 

ESCOLA GOVERNADOR ERALDO GUEIROS LEITE 38,37 51,67 45,02 

ESC NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO 41,73 48,31 45,02 

ESCOLA DR WALFREDO LUIZ PESSOA DE MELO 39,54 50,46 45,00 

ESCOLA DESEMBARGADOR JOAO PAES 39,57 50,39 44,98 

ESCOLA PROFESSORA MARIA ANA 42,10 47,80 44,95 

ESCOLA MARIA GAYAO PESSOA GUERRA 42,46 47,40 44,93 

ESCOLA HUMBERTO LINS BARRADAS 39,02 50,82 44,92 

ESCOLA METHODIO DE GODOY LIMA 37,88 51,90 44,89 

ESCOLA DONA LEONOR PORTO 40,53 49,15 44,84 

ESCOLA CONEGO FERNANDO PASSOS 41,54 48,04 44,79 

ESCOLA ARISTAQUE JOSE DE VERAS 42,56 47,02 44,79 

ESCOLA POLIVALENTE DE ABREU E LIMA 40,60 48,94 44,77 

ESCOLA SAO MIGUEL 40,60 48,94 44,77 

ESCOLA AGRICOLA DE UM?S 37,18 52,34 44,76 

ESCOLA ANTONIO CORREIA DE OLIVEIRA ANDRADE 41,27 48,25 44,76 

ESCOLA PEDRO TAVARES 41,47 47,99 44,73 

ESCOLA PEDRO TAVARES 42,46 47,00 44,73 

ESCOLA ANTONIO SOUTO FILHO 41,47 47,99 44,73 

ESCOLA JOAO MATOS GUIMARAES 36,39 53,05 44,72 

ESCOLA PROF JOSE BRASILEIRO VILA NOVA 34,45 54,99 44,72 

ESC N S DE LOURDES ENS FUNDAMENTAL E MEDIO 39,82 49,58 44,70 

CEJA VALDEMAR DE OLIVEIRA 36,64 52,70 44,67 
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ESCOLA PADRE DEHON 40,52 48,80 44,66 

ESCOLA PROF BENEDITO CUNHA MELO 38,01 51,29 44,65 

ESCOLA SOFRONIO PORTELA 38,02 51,28 44,65 

ESCOLA DR LUIZ CABRAL DE MELO 39,76 49,50 44,63 

ESCOLA SENADOR NILO COELHO 40,06 49,16 44,61 

ESCOLA JOAO MONTEIRO DE MELO 40,98 48,20 44,59 

ESCOLA BARAO DO BONITO 38,89 50,27 44,58 

ESCOLA JORNALISTA COSTA PORTO 38,18 50,94 44,56 

ESCOLA PROF FERNANDO MOTA 38,10 51,00 44,55 

ESCOLA SOFIA FEIJO SAMPAIO 38,10 51,00 44,55 

ESCOLA SIMON BOLIVAR 40,55 48,53 44,54 

ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DA PENHA 42,54 46,50 44,52 

ESCOLA PROF BENEDITO CUNHA MELO 38,46 50,58 44,52 

ESCOLA JULIO CORREIA DE OLIVEIRA 38,65 50,35 44,50 

ESCOLA JOAQUIM SILVERIO PIMENTEL 38,54 50,44 44,49 

ESCOLA MARIA EUGENIA LOPES GOMES 35,88 53,04 44,46 

ESCOLA JOSE JOAQUIM DA SILVA FILHO 35,88 53,04 44,46 

ESCOLA JOAO PESSOA GUERRA 38,01 50,89 44,45 

ESCOLA AGAMENON MAGALHAES 38,01 50,83 44,42 

ESCOLA BENTO AMERICO 41,18 47,66 44,42 

ESC MON. MAN. LEONARDO DE BARROS BARRETO 41,18 47,66 44,42 

ESC. PROFESSORA MARIA ALVES MACHADO 41,68 47,12 44,40 

ESCOLA SIGISMUNDO GONCALVES 39,39 49,39 44,39 

ESC EMIDIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE 37,65 51,11 44,38 

ESCOLA ESTADUAL BENIGNO PESSOA DE ARAUJO 34,69 54,05 44,37 

ESCOLA GUMERCINDO CABRAL 41,99 46,75 44,37 

ESCOLA ARGENTINA CASTELLO BRANCO 39,96 48,76 44,36 

ESCOLA JOAO PESSOA GUERRA 36,36 52,28 44,32 

ESCOLA PADRE LUIZ CASSIANO 37,02 51,62 44,32 

ESCOLA ANIBAL FERNANDES 34,66 53,96 44,31 

ESCOLA SILVA JARDIM 34,42 54,14 44,28 

ESCOLA DE PRIMEIRO GRAU PE MEDEIROS 39,44 49,12 44,28 

ESCOLA SILVA JARDIM 40,92 47,64 44,28 

ESCOLA JOAO BEZERRA 38,35 50,21 44,28 

ESCOLA ANTONIO PADILHA 38,30 50,16 44,23 

ESCOLA PROFA AZINETE RAMOS CARNEIRO 41,20 47,26 44,23 

ESCOLA SIMON BOLIVAR 39,68 48,78 44,23 

ESCOLA ADELAIDE PESSOA CAMARA 38,65 49,79 44,22 

ESCOLA AURA SAMPAIO PARENTE MUNIZ 36,78 51,66 44,22 

ESCOLA ASSIS CHATEAUBRIAND 39,87 48,57 44,22 

ESC PROF BARROS GUIMARAES 35,80 52,60 44,20 

ESCOLA PADRE GUEDES 38,40 50,00 44,20 

ESCOLA SIMON BOLIVAR 39,29 49,09 44,19 

ESCOLA SENADOR NOVAES FILHO 42,57 45,67 44,12 

ESCOLA PINTOR MANOEL BANDEIRA 44,20 44,04 44,12 

ESCOLA PROF JOSE BRASILEIRO VILA NOVA 33,94 54,28 44,11 
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ESCOLA JOAQUIM AMAZONAS 44,05 44,17 44,11 

ESCOLA PADRE JOSE MOUSINHO 36,82 51,38 44,10 

ESCOLA PROF? AGAMENON MAGALH?ES 38,35 49,81 44,08 

ESCOLA BEBERIBE 38,36 49,78 44,07 

ESCOLA DOUTOR FRANCISCO SIQUEIRA C DA CUNHA 40,33 47,75 44,04 

ESCOLA CAPITAO LUIZ REIS 36,28 51,78 44,03 

ESCOLA SATURNINO DE BRITO 38,78 49,24 44,01 

ESC PROF MARDONIO DE ANDRADE LIMA COELHO 38,26 49,76 44,01 

ESCOLA POETA CARLOS DRUMOND DE ANDRADE 38,92 49,06 43,99 

ESCOLA OSMAR DE SOUZA FERRAZ 38,80 49,16 43,98 

ESCOLA ANIZIO RODRIGUES COELHO 39,76 48,20 43,98 

ESCOLA EDUARDO COELHO 38,63 49,25 43,94 

ESCOLA DUQUE DE CAXIAS 39,32 48,54 43,93 

ESCOLA TABAJARA 38,79 48,93 43,86 

ESCOLA ARRUDA CAMARA 38,89 48,75 43,82 

ESCOLA PROFESSOR AURELIANO GONCALVES DOS SANTOS 33,94 53,68 43,81 

ESCOLA LUISA GUERRA 33,94 53,68 43,81 

ESCOLA PADRE AMERICO NOVAIS 36,58 51,02 43,80 

ESCOLA PADRE GUEDES 38,09 49,37 43,73 

ESCOLA JOAO PAULO I 39,95 47,49 43,72 

ESCOLA PROF ODETE ANTUNES 39,64 47,80 43,72 

ESCOLA LUISA GUERRA 40,01 47,39 43,70 

ESCOLA DUQUE DE CAXIAS 37,54 49,84 43,69 

ESCOLA MONS LANDELINO BARRETO LINS 40,23 47,15 43,69 

ESCOLA MINISTRO MARCOS FREIRE 41,18 46,16 43,67 

ESCOLA TRES MARIAS 36,79 50,53 43,66 

ESCOLA AGRICOLA DE PALMARES 37,30 50,00 43,65 

ESCOLA PROFESSORA ISAURA DE FRANCA 40,22 47,04 43,63 

ESCOLA ESTADUAL MADRE IVA BEZERRA DE ARAUJO 37,99 49,27 43,63 

ESCOLA FREI ROMEU PEREA 38,38 48,78 43,58 

ESCOLA JOAO BEZERRA 38,77 48,37 43,57 

ESCOLA ELVIRA GRANJA DE SOUZA 36,81 50,27 43,54 

ESCOLA CAPITAO LUIZ REIS 36,54 50,52 43,53 

ESCOLA ESTADUAL ELISA MARQUES DE ASSIS 38,91 48,15 43,53 

ESCOLA ANTONIO CAVALCANTI FILHO 38,83 48,23 43,53 

ESCOLA LUIZ ALVES DA SILVA 40,99 46,05 43,52 

ESCOLA FRANCISCO PIRES 38,64 48,40 43,52 

ESCOLA FRANCISCO PIRES 39,23 47,75 43,49 

ESCOLA JOAO BATISTA DE VASCONCELOS 37,82 49,08 43,45 

ESCOLA PROF ERALDO CAMPOS 34,92 51,94 43,43 

ESCOLA EZEQUIEL BERTINO DE ALMEIDA 38,94 47,88 43,41 

ESCOLA SAO LUIS 38,05 48,67 43,36 

ESCOLA JOAQUIM NABUCO 38,05 48,67 43,36 

ESCOLA BRASILINO JOSE DE CARVALHO 37,49 49,15 43,32 

ESCOLA BEBERIBE 39,42 47,20 43,31 

ESCOLA JOAQUIM NABUCO 37,32 49,26 43,29 
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ESCOLA PASTOR JOSE FLORENCIO RODRIGUES 40,18 46,18 43,18 

ESCOLA PROF ERALDO CAMPOS 41,97 44,37 43,17 

ESC PROF MARDONIO DE ANDRADE LIMA COELHO 39,89 46,37 43,13 

ESCOLA ALBERTINA DA COSTA SOARES 36,08 50,18 43,13 

ESCOLA PASTOR JOSE FLORENCIO RODRIGUES 34,34 51,90 43,12 

ESCOLA SENADOR PAULO PESSOA GUERRA 38,61 47,57 43,09 

ESCOLA PROFESSORA AMARINA SIMOES 40,64 45,50 43,07 

ESCOLA SENADOR NILO DE SOUZA COELHO 32,84 53,28 43,06 

ESCOLA DONA MARIA TERESA CORREA 36,74 49,36 43,05 

ESC PROF ELVIRA VIANA ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO 36,22 49,84 43,03 

ESCOLA SENADOR NOVAES FILHO 36,03 50,01 43,02 

ESCOLA MONSENHOR ANTONIO DE PADUA SANTOS 39,60 46,40 43,00 

ESCOLA HORTENCIO PEREIRA LIMA 35,12 50,86 42,99 

ESCOLA SUPERVISORA MIRIAM SEIXAS 36,84 49,14 42,99 

ESC ALBERTO AUGUSTO DE MORAIS PRADINES 34,21 51,71 42,96 

ESCOLA PADRE AMERICO NOVAIS 34,92 51,00 42,96 

ESCOLA POLIVALENTE DE ABREU E LIMA 34,92 51,00 42,96 

ESCOLA DOM PEDRO BANDEIRA DE MELO 35,40 50,50 42,95 

ESCOLA SERAFICO RICARDO 34,66 51,24 42,95 

ESCOLA PROF LEAL DE BARROS 37,57 48,33 42,95 

ESCOLA PROFESSORA AMARINA SIMOES 41,53 44,31 42,92 

ESCOLA BARAO DO BONITO 35,29 50,53 42,91 

ESCOLA SENADOR PAULO GUERRA 38,98 46,78 42,88 

ESCOLA CONDE CORREA DE ARAUJO 40,27 45,49 42,88 

ESCOLA HORTENCIO PEREIRA LIMA 34,57 51,19 42,88 

ESCOLA ANTONIO CAVALCANTI FILHO 37,45 48,29 42,87 

ESCOLA REGINA PACIS 36,55 49,15 42,85 

ESCOLA ARAO PEIXOTO DE ALENCAR 33,96 51,70 42,83 

ESC DEPUTADO JOAO TEOBALDO DE AZEVEDO 40,69 44,89 42,79 

ESCOLA MONSENHOR ANTONIO DE PADUA SANTOS 36,09 49,47 42,78 

ESCOLA POLIVALENTE DE ABREU E LIMA 36,09 49,47 42,78 

ESCOLA PROFESSOR BRASILIANO DONINO DA COSTA LIMA 35,37 50,19 42,78 

ESCOLA EDMUR ARLINDO DE OLIVEIRA 36,68 48,84 42,76 

ESCOLA DR EURICO CHAVES 37,75 47,73 42,74 

ESCOLA MANOEL GONCALVES DA SILVA 37,75 47,73 42,74 

ESCOLA JOAQUIM MENDES DA SILVA 39,59 45,89 42,74 

ESCOLA ANTONIA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE 37,04 48,44 42,74 

ESCOLA DR PACIFICO DA LUZ 37,04 48,44 42,74 

CES POETA JOAQUIM CARDOZO 37,57 47,85 42,71 

ESC NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO 37,57 47,85 42,71 

ESCOLA GENERAL JOAQUIM INACIO 38,66 46,76 42,71 

ESCOLA SANTO AMARO 34,81 50,53 42,67 

ESCOLA MONSENHOR JO?O RODRIGUES DE CARVALHO 34,81 50,53 42,67 

ESCOLA ANIBAL FERNANDES 37,58 47,76 42,67 

ESCOLA ESTADUAL ELISA MARQUES DE ASSIS 36,74 48,58 42,66 

ESCOLA CARDEAL DOM JAIME CAMARA 36,03 49,25 42,64 
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ESCOLA PADRE MACHADO 36,29 48,91 42,60 

ESCOLA HELIO SANTIAGO RAMOS 36,29 48,91 42,60 

ESCOLA PROF? NATANAEL BARBOSA MEDRADO 37,67 47,51 42,59 

ESCOLA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES 37,57 47,55 42,56 

ESC. PROF? CANDIDA DE ANDRADE MACIEL 36,93 48,19 42,56 

ESCOLA DR ANTHENOR GUIMARAES 37,46 47,64 42,55 

ESCOLA SAO LUIS 37,73 47,37 42,55 

ESCOLA CORONEL NICOLAU SIQUEIRA -ENSINO FUNDAMENTAL 
E MEDIO 

37,73 47,37 42,55 

ESCOLA PROF LEAL DE BARROS 37,81 47,27 42,54 

ESCOLA RAIMUNDO DE CASTRO FERREIRA 37,25 47,83 42,54 

ESCOLA NESTOR GOMES DE MOURA 39,56 45,50 42,53 

ESCOLA PROF CANDIDO PESSOA 34,06 50,94 42,50 

ESCOLA PROF JOSE BRASILEIRO VILA NOVA 37,95 47,05 42,50 

ESCOLA CARDEAL DOM JAIME CAMARA 37,46 47,50 42,48 

ESC LUIZ PEREIRA JUNIOR 36,10 48,82 42,46 

ESCOLA PROF ANTONIO PEDRO DE AGUIAR 36,31 48,51 42,41 

ESCOLA JOAQUIM EUGENIO SILVA 39,02 45,80 42,41 

ESCOLA DOM VIEIRA 32,08 52,68 42,38 

ESCOLA PEDRO BARROS FILHO 39,24 45,48 42,36 

ESC PROF SEBASTIAO FERREIRA RABELO SOBRINHO 36,60 48,08 42,34 

ESCOLA DOM ADELMO C MACHADO 39,68 45,00 42,34 

ESCOLA IRACEMA MOURA DE MORAES VERAS 36,83 47,81 42,32 

ESC PRESIDENTE ARTHUR DA COSTA E SILVA 35,39 49,25 42,32 

ESCOLA JOSE CALDAS CAVALCANTI 33,98 50,60 42,29 

ESCOLA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO 33,76 50,82 42,29 

ESCOLA SAO FRANCISCO DE ASSIS 40,33 44,25 42,29 

ESCOLA ESTADUAL FREI EPIFANIO 36,43 48,13 42,28 

ESCOLA MONSENHOR JOAO PIRES 36,66 47,90 42,28 

ESCOLA MARIA CECILIA BARBOSA LEAL 39,02 45,50 42,26 

ESCOLA CLIDIO DE LIMA NIGRO 35,87 48,65 42,26 

ESCOLA ANTONIO GUILHERME DIAS LIMA 36,39 48,09 42,24 

ESCOLA NESTOR GOMES DE MOURA 44,01 40,45 42,23 

ESCOLA PROFESSORA GENEROSA GIL PEREZ 36,81 47,63 42,22 

CAIC CREUSA BARRETO DORNELAS CAMARA 37,89 46,55 42,22 

ESCOLA ROTARY DE NOVA DESCOBERTA 36,28 48,12 42,20 

ESCOLA FREI ROMEU PEREA 36,28 48,12 42,20 

ESCOLA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO 35,94 48,40 42,17 

ESCOLA SAO FRANCISCO DE ASSIS 36,93 47,33 42,13 

ESC. SEVERINO GOUVEIA DE LIMA 39,47 44,79 42,13 

ESCOLA PROF? JOSE MENDES DA SILVA 35,28 48,94 42,11 

ESCOLA PADRE NERCIO RODRIGUES 39,61 44,57 42,09 

ESCOLA PEDRO BARROS FILHO 39,97 44,17 42,07 

ESCOLA DESPORTISTA RUBEM RODRIGUES MOREIRA 36,42 47,66 42,04 

ESCOLA IRACEMA MOURA DE MORAES VERAS 36,42 47,66 42,04 

ESCOLA BERNARDO VIEIRA 39,19 44,89 42,04 

ESCOLA JULIO CORREIA DE OLIVEIRA 35,28 48,78 42,03 
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ESCOLA TAMANDARE ENS.FUNDAMENTAL E MEDIO 35,47 48,57 42,02 

ESCOLA SENADOR JOSE ERMIRIO DE MORAES 36,98 47,06 42,02 

ESC VALDICLEIWTSON DA SILVA MENEZES 36,13 47,85 41,99 

ESC SENADOR JOAO CLEOFAS DE OLIVEIRA 36,13 47,85 41,99 

ESC SENADOR JOAO CLEOFAS DE OLIVEIRA 38,19 45,79 41,99 

ESCOLA HISTORIADOR PEREIRA DA COSTA 35,37 48,57 41,97 

ESCOLA PROF ELISETE LOPES DE LIMA PIRES 35,37 48,57 41,97 

ESCOLA PROFESSORA GENEROSA GIL PEREZ 39,15 44,77 41,96 

ESCOLA JOAO PEREIRA SOBRINHO 39,15 44,77 41,96 

ESCOLA LANDELINO ROCHA 36,35 47,49 41,92 

ESCOLA PROFESSORA JUDITH GOMES DE BARROS 37,34 46,48 41,91 

ESCOLA JOSE PEREIRA BURGOS 38,17 45,63 41,90 

ESCOLA PROF CARLOS JOSE DIAS DA SILVA 38,77 45,03 41,90 

ESC DEPUTADO JOAO TEOBALDO DE AZEVEDO 37,11 46,67 41,89 

ESCOLA ESTADUAL PADRE NICOLAU PIMENTEL 37,37 46,33 41,85 

ESCOLA PROFESSORA GENEROSA GIL PEREZ 35,16 48,46 41,81 

ESCOLA POETA MAURO MOTA 39,37 44,25 41,81 

ESC PROFA M? DO SOCORRO ARAGAO FLORENCIO 35,60 47,98 41,79 

ESCOLA CEL VALERIANO EUGENIO DE MELO 31,47 52,05 41,76 

ESCOLA DE GAIBU 38,49 45,01 41,75 

ESCOLA CRISTIANO BARBOSA E SILVA 32,02 51,44 41,73 

ESCOLA FREI JABOATAO 35,85 47,61 41,73 

ESCOLA PAROQUIAL DE MENORES 38,61 44,83 41,72 

ESCOLA SENADOR ADERBAL JUREMA 36,90 46,46 41,68 

ESCOLA DESEMBARGADOR JOSE NEVES FILHO 36,35 46,97 41,66 

ESCOLA PROFESSOR ARRUDA MARINHO 39,31 43,97 41,64 

ESCOLA MINISTRO JARBAS PASSARINHO 35,68 47,50 41,59 

ESCOLA JOSE PEREIRA BURGOS 37,96 45,10 41,53 

ESCOLA NOVA CRUZ 42,06 41,00 41,53 

ESCOLA JOSE RODRIGUES DE CARVALHO 37,61 45,43 41,52 

CENTRO DE EDUCAC?O DE JOVENS E ADULTOS JO?O BARRAC?O 35,08 47,90 41,49 

ESCOLA CONSELHEIRO SAMUEL MAC DOWELL 34,17 48,75 41,46 

ESCOLA ELIZEU ARAUJO 38,00 44,84 41,42 

ESCOLA JOSE RODRIGUES DE CARVALHO 36,91 45,93 41,42 

ESCOLA DR WALMY CAMPOS BEZERRA 33,33 49,49 41,41 

JOAO XXIII 37,46 45,28 41,37 

ESCOLA SAO VICENTE DE PAULA 41,01 41,67 41,34 

ESCOLA PROFESSOR TELESFORO SIQUEIRA 35,08 47,50 41,29 

ESCOLA NOSSA SENHORA DAS GRACAS 36,18 46,38 41,28 

ESCOLA JOAQUIM DE ALENCAR PEIXOTO 38,20 44,34 41,27 

ESCOLA DR FRANCISCO PESSOA DE QUEIROZ 39,36 43,18 41,27 

ESCOLA MARIA AMALIA 37,39 45,11 41,25 

ESCOLA PROF CANDIDO PESSOA 35,92 46,26 41,09 

ESCOLA ARAO PEIXOTO DE ALENCAR 35,92 46,26 41,09 

ESCOLA DOM VIEIRA 35,82 46,24 41,03 

ESCOLA DOM PEDRO BANDEIRA DE MELO 34,45 47,57 41,01 
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ESCOLA MANOEL GONCALVES DA SILVA 37,90 44,08 40,99 

ESCOLA ANTONIO NUNES DOS SANTOS 36,46 45,50 40,98 

ESCOLA SENADOR F PESSOA DE QUEIROZ 38,29 43,59 40,94 

ESCOLA DEPUTADO OSCAR CARNEIRO 36,80 45,08 40,94 

ESCOLA PROF ESTEVAO PINTO 34,24 47,50 40,87 

ESC PROF? GERCINA FERNANDES RODRIGUES 35,27 46,45 40,86 

ESCOLA ERUNDINA NEGREIROS DE ARAUJO 32,61 49,09 40,85 

ESCOLA RODOLFO AURELIANO 37,37 44,21 40,79 

ESCOLA SENADOR F PESSOA DE QUEIROZ 37,37 44,21 40,79 

CEJA CENTRO DE EDUCAC?O DE JOVENS E ADULTOS 39,88 41,70 40,79 

ESCOLA JACOB ANTONIO DE OLIVEIRA 39,88 41,70 40,79 

ESCOLA DE GAIBU 40,84 40,74 40,79 

ESCOLA ESTADUAL TEOTONIO CORREIA DA SILVA 40,41 41,15 40,78 

ESCOLA SANTA ANA 36,62 44,78 40,70 

ESCOLA RADIALISTA LUIZ QUEIROGA 35,00 46,30 40,65 

ESCOLA DR WALFREDO LUIZ PESSOA DE MELO 35,27 46,03 40,65 

ESCOLA RAIMUNDO DINIZ 33,48 47,76 40,62 

ESCOLA CEL MANOEL DE SOUZA NETO 36,30 44,88 40,59 

ESCOLA JAIME COELHO 36,05 45,11 40,58 

ESCOLA ESTADUAL PAU BRASIL 36,05 45,11 40,58 

ESCOLA PEDRO BARROS FILHO 34,27 46,83 40,55 

ESCOLA ANIBAL FERNANDES 36,92 44,16 40,54 

ESCOLA NOSSA SR? AUXILIADORA 35,47 45,61 40,54 

ESCOLA JAIME COELHO 37,73 43,31 40,52 

ESCOLA JULIA GOMES DE ARAUJO 34,63 46,37 40,50 

ESCOLA DOM ADELMO C MACHADO 36,51 44,47 40,49 

ESCOLA DOM VIEIRA 36,37 44,59 40,48 

ESCOLA ARAO PEIXOTO DE ALENCAR 36,36 44,54 40,45 

ESCOLA PRESIDENTE COSTA E SILVA 36,28 44,62 40,45 
 

Fonte: Elaboração própria, baseado em dados do MEC/Inep. 
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Média no Enem (rede pública), por unidade da federação (2008) 

RANKING UF OBJETIVAS REDAÇÃO MÉDIA 

  BRASIL 35,45 56,48 45,97 

16 ACRE 33,23 56,38 44,81 

27 ALAGOAS 31,82 53,40 42,61 

19 AMAPA 32,95 56,01 44,48 

13 AMAZONAS 32,55 57,78 45,17 

17 BAHIA 33,10 56,27 44,69 

14 CEARA 33,28 56,58 44,93 

2 DISTRITO FEDERAL 41,19 59,17 50,18 

7 ESPIRITO SANTO 38,16 57,85 48,01 

10 GOIAS 35,98 56,13 46,06 

23 MARANHÃO 32,61 55,40 44,01 

18 MATO GROSSO 34,73 54,57 44,65 

9 MATO GROSSO DO SUL 36,10 57,49 46,80 

4 MINAS GERAIS 39,65 58,25 48,95 

15 PARA 33,31 56,34 44,83 

20 PARAIBA 33,24 55,42 44,33 

6 PARANA 39,42 57,03 48,23 

21 PERNAMBUCO 33,86 54,67 44,27 

26 PIAUI 31,81 54,95 43,38 

8 RIO DE JANEIRO 38,70 57,29 48,00 

22 RIO GRANDE DO NORTE 33,80 54,49 44,15 

1 RIO GRANDE DO SUL 42,14 61,85 52,00 

12 RONDONIA 35,28 55,40 45,34 

11 RORAIMA 35,04 56,37 45,71 

3 SANTA CATARINA 40,44 58,74 49,59 

5 SÃO PAULO 39,09 57,80 48,45 

24 SERGIPE 33,02 54,87 43,95 

25 TOCANTINS 32,68 54,53 43,61 

ESCOLAS DO PROCENTRO 41,58 60,32 50,95 

CEE GINÁSIO PERNAMBUCANO 47,23 61,04 54,14 

CEE PROF ADAUTO CARVALHO 43,67 62,80 53,24 

CEE DE TIMBAUBA 43,88 63,49 53,69 

CEE CICERO DIAS 43,40 60,88 52,14 

CEE DE PANELAS 38,48 61,91 50,20 

CEE DE BEZERROS 42,49 62,96 52,73 

CEE DOS PALMARES CEEPA 40,46 61,25 50,86 

CEE CLEMENTINO COELHO 41,29 57,73 49,51 

CEE DE GARANHUNS 43,74 60,15 51,95 

CEE MARIA VIEIRA MULITERNO 40,05 56,32 48,19 

CEE DE IPOJUCA 33,78 56,19 44,99 

CEE DE ARCOVERDE 43,54 60,64 52,09 

CEE CABO DE SANTO AGOSTINHO 38,49 58,76 48,63 

ESCOLAS PÚBLICAS (COM PROVA DE SELEÇÃO) 54,22 65,34 59,78 

ESCOLA DO RECIFE - FCAP UPE 62,77 65,00 63,89 
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ESCOLA DE APLICACAO PROFESSOR CHAVES 58,31 68,51 63,41 

ESCOLA DE APLIC PROFA VANDE SOUZA FERREIRA 47,88 64,13 56,01 

COLEGIO DA POLICIA MILITAR DE PERNAMBUCO 47,93 63,72 55,83 

ESCOLAS PÚBLICAS RESTANTES 32,03 53,27 42,65 

ESCOLA CACILDA ALMEIDA 39,44 62,12 50,78 

GINÁSIO DE LIMOEIRO ARTHUR CORREIA DE OLIVEIRA 40,09 60,76 50,43 

ESCOLA RAIMUNDO HONÓRIO 37,45 62,13 49,79 

ESCOLA TOME FRANCISCO DA SILVA 39,34 65,71 52,53 

ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO PEREIRA DA COSTA 37,63 61,62 49,63 

ESCOLA MARIA EMILIA CANTARELLI ENS FUN E MEDIO 39,54 59,51 49,53 

ESCOLA SOLIDONIO PEREIRA DE CARVALHO 39,68 58,55 49,12 

ESCOLA PROFª JANDIRA DE ANDRADE LIMA 38,13 60,00 49,07 

ESCOLA JUSTULINO FERREIRA GOMES 34,45 62,37 48,41 

ESCOLA PROFESSOR DONINO 36,96 59,61 48,29 

ESCOLA MONSENHOR JOSE KEHRLE 39,40 56,96 48,18 

ESCOLA JOAO GOMES DOS REIS 33,92 62,21 48,07 

ESCOLA JOSE MARIANO 36,82 59,29 48,06 

ESC PRES HUMBERTO CASTELLO BRANCO 35,08 60,83 47,96 

ESCOLA INSTITUTO PRESBITERIANO DE HELIOPOLIS 36,59 59,18 47,89 

CENTRO ENS SUP CICERO FRANKLIN CORDEIRO 34,26 61,50 47,88 

ESCOLA CONEGO OLIMPIO TORRES 36,98 58,70 47,84 

ESCOLA PROFESSORA RITA MARIA DA CONCEIÇÃO 36,24 59,29 47,77 

ESC.MARIA RITA DA SILVA LESSA 38,16 57,19 47,68 

ESC. CREUSA DE FREITAS CAVALCANTI 32,64 62,54 47,59 

ESCOLA PROFESSOR TRAJANO DE MENDONCA 38,47 56,65 47,56 

ESCOLA MARIA AUXILIADORA LIBERATO 34,89 60,20 47,55 

ESCOLA RODOLFO PAIVA ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO 35,78 59,21 47,50 

ESCOLA DIARIO DE PERNAMBUCO 37,50 57,45 47,48 

ESCOLA FABIO DA SILVEIRA BARROS 33,91 60,68 47,30 

ESCOLA SAO JOSE 34,75 59,82 47,29 

ESC MARTINS JUNIOR ENS. FUND. E MEDIO 38,87 55,67 47,27 

ESCOLA MARIA EMILIA ROMEIRO ESTELITA 37,14 57,24 47,19 

COLEGIO ESTADUAL DE CARUARU NELSON BARBALHO 35,96 58,41 47,19 

GINASIO PERNAMBUCANO 37,13 57,06 47,10 

ESCOLA ESTADUAL JOAO BATISTA DE VASCONCELOS 37,05 57,06 47,06 

ESCOLA METHODIO DE GODOY LIMA 37,78 56,32 47,05 

ESCOLA MIRANDOLINA PESSOA DE QUEIROZ 36,35 57,75 47,05 

ESCOLA PE ZACARIAS TAVARES 38,85 55,12 46,99 

ESCOLA SIZENANDO SILVEIRA 37,69 56,28 46,99 

ESCOLA OLIVEIRA LIMA 35,15 58,73 46,94 

ESCOLA DOM JOAO DA MATA AMARAL 34,71 59,17 46,94 

ESCOLA DR PEDRO AFONSO DE MEDEIROS 32,26 61,53 46,90 

ESCOLA PROFESSOR JORGE DE MENEZES 34,87 58,87 46,87 

ESCOLA ALBERTO TORRES 37,71 56,02 46,87 

ESCOLA ESTAD PROF ARIANO VILAR SUASSUNA 37,38 56,35 46,87 

ESCOLA LUIZ DELGADO 36,55 57,13 46,84 
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ESCOLA AGRICOLA DO PAJEU 34,13 59,46 46,80 

ESCOLA ESTADUAL GONÇALO ANTUNES BEZERRA 35,94 57,64 46,79 

ESCOLA MINISTRO JARBAS PASSARINHO 35,87 57,65 46,76 

ESCOLA ERNESTO DE SOUZA LEITE 34,34 59,05 46,70 

ESCOLA DE PAULISTA 36,43 56,96 46,70 

ESCOLA EDSON SIMOES 35,32 57,89 46,61 

ESCOLA JORNALISTA MANUEL AMARAL 34,71 58,50 46,61 

ESCOLA PROFESSOR JERÔNIMO GUEIROS 35,33 57,82 46,58 

ESCOLA JOAO CARLOS LOCIO DE ALMEIDA 34,69 58,35 46,52 

ESC CORNELIO SOARES ENS FUND E MEDIO 35,24 57,78 46,51 

ESCOLA MARIANO TEIXEIRA 37,07 55,95 46,51 

ESCOLA SAO FRANCISCO 34,18 58,70 46,44 

ESCOLA DEVALDO BORGES 34,75 57,90 46,33 

ESCOLA VIGARIO JOAO INACIO-ENS. FUNDAMENTAL E MEDIO 39,42 53,21 46,32 

ESCOLA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES 37,14 55,37 46,26 

ESCOLA MANUEL BASTOS TIGRE 33,33 59,17 46,25 

ESCOLA DE REFERENCIA EM ENSINO MEDIO GIL RODRIGUES 35,03 57,32 46,18 

ESCOLA PROFESSORA CARLOTA BRECKENFELD 35,36 56,96 46,16 

ESCOLA REF. EM ENS. MEDIO DR. SEBASTIAO V. GALVAO 35,29 56,82 46,06 

ESCOLA PROF MANOEL JOAQUIM LEITE 31,46 60,63 46,05 

ESCOLA PROF URBANO GOMES DE AS 33,33 58,74 46,04 

ESCOLA SOUZA BRANDAO 33,97 58,09 46,03 

ESCOLA SENADOR F PESSOA DE QUEIROZ 34,52 57,50 46,01 

ESCOLA CONDE PEREIRA CARNEIRO 33,66 58,26 45,96 

ESCOLA ARNALDO ALVES CAVALCANTI ENS. FUND. E MÉDIO 35,99 55,75 45,87 

ESCOLA DEPUTADO OSCAR CARNEIRO 34,92 56,80 45,86 

ESCOLA ARTUR MENDONÇA 35,10 56,60 45,85 

ESCOLA RADIALISTA LUIZ QUEIROGA 34,17 57,50 45,84 

ESCOLA DOM BOSCO 35,06 56,60 45,83 

ESCOLA ANTONIO COUTINHO 36,26 55,38 45,82 

ESCOLA OLINTO VICTOR ENSINO FUNDAMENTAL 35,92 55,63 45,78 

COL NORMAL EST DE AFOGADOS DA INGAZEIRA 35,39 56,13 45,76 

ESCOLA MARCELINO CHAMPAGNAT 32,98 58,53 45,76 

ESCOLA OLIVEIRA LIMA 36,95 54,52 45,74 

ESCOLA FREI CANECA 34,20 57,25 45,73 

ESCOLA EURICO QUEIROZ 35,43 56,00 45,72 

ESCOLA JOSÉ GLICÉRIO 32,30 59,13 45,72 

ESCOLA PROFESSORA MARIA ANA 32,80 58,57 45,69 

ESCOLA JOAQUIM XAVIER DE BRITO 37,37 53,96 45,67 

ESCOLA CARLOS RIOS 36,53 54,76 45,65 

ESC. JOAO CAVALCANTI PETRIBU 34,49 56,79 45,64 

ESCOLA MONSENHOR ALVARO NEGROMONTE 35,16 55,95 45,56 

ESC AGEU MAGALHAES ENS. FUND. E MEDIO 33,44 57,63 45,54 

ESCOLA DE REFERENCIA EM ENSINO MEDIO EPITACIO PESSOA 34,99 55,97 45,48 

ESCOLA LEOBALDO SOARES DA SILVA 31,34 59,60 45,47 

ESCOLA PROFª Mª CARMO PINTO RIBEIRO 34,64 56,16 45,40 
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ESCOLA MARIA CAVALCANTI NUNES 31,25 59,53 45,39 

ESC N S DE LOURDES ENS FUNDAMENTAL E MEDIO 31,43 59,34 45,39 

ESCOLA DOM PEDRO BANDEIRA DE MELO 34,24 56,50 45,37 

ESCOLA OTACILIO NUNES DE SOUZA 36,46 54,24 45,35 

ESCOLA FILIPE CAMARAO 35,22 55,48 45,35 

ESCOLA PROFA MARIA DE LOURDES TEMPORAL 35,61 55,06 45,34 

ESCOLA PADRE MAURILIO SAMPAIO 33,83 56,79 45,31 

ESCOLA JOSE BEZERRA DE ANDRADE 34,16 56,41 45,29 

ESCOLA MONSENHOR LUIZ SAMPAIO 30,72 59,85 45,29 

ESCOLA PROFESSOR SIMAO AMORIM DURANDO 34,22 56,35 45,29 

ESCOLA PROF VICENTE MONTEIRO 34,78 55,76 45,27 

ESCOLA DR MOTA SILVEIRA 33,27 57,21 45,24 

ESCOLA CLOVIS BEVILAQUA 36,47 54,00 45,24 

ESCOLA DE REFERENCIA EM ENSINO MEDIO PROF. OSA 
SANTANA DE CARVALHO 

34,73 55,73 45,23 

ESCOLA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA 31,75 58,67 45,21 

ESCOLA RAIMUNDO DINIZ 34,74 55,67 45,21 

ESCOLA DEPUTADO AFONSO FERRAZ 32,38 57,98 45,18 

ESCOLA CORSINA BRAGA 33,05 57,28 45,17 

ESCOLA EDUARDO COELHO 35,03 55,19 45,11 

ESCOLA PROFESSOR MOTTA E ALBUQUERQUE 35,02 55,20 45,11 

COLEGIO ESTADUAL DE OLINDA 34,57 55,59 45,08 

ESCOLA NICANOR SOUTO MAIOR 35,32 54,81 45,07 

ESCOLA CONSELHEIRO SAMUEL MAC DOWELL 34,97 55,14 45,06 

ESCOLA TERESA TORRES 34,27 55,83 45,05 

ESCOLA JOSE LINS DE FIGUEIREDO 32,20 57,88 45,04 

ESCOLA REF. EM ENSINO MEDIO JOAQUIM MENDES DA SILVA 33,71 56,35 45,03 

ESCOLA ESTADUAL DE ITAPARICA 33,66 56,35 45,01 

ESCOLA AMARO LAFAYETTE 34,13 55,86 45,00 

ESCOLA REF. ENSINO MEDIO SENADOR PAULO PESSOA GUERRA 34,68 55,28 44,98 

ESC AUGUSTO LUCIO DA SILVA ENS FUND E MEDIO 34,82 55,11 44,97 

ESCOLA NARCISO CORREIA 33,77 56,09 44,93 

ESC EURICO PFISTERER ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO 34,89 54,90 44,90 

ESCOLA SAO FELIX DE CANTALICE 33,49 56,25 44,87 

ESCOLA AARAO LINS DE ANDRADE 35,25 54,45 44,85 

ESC PROF SEBASTIAO FERREIRA RABELO SOBRINHO 34,00 55,69 44,85 

ESCOLAR SANTOS DUMONT 35,98 53,64 44,81 

ESC. GOVERNADOR BARBOSA LIMA 34,06 55,54 44,80 

ESCOLA CORONEL JOÃO FRANCISCO 32,52 57,06 44,79 

ESCOLA ESCRITOR JOSE DE ALENCAR 36,21 53,32 44,77 

ESCOLA PRESIDENTE MEDICI 31,30 58,22 44,76 

ESCOLA CLETO CAMPELO 34,64 54,87 44,76 

ESCOLA PONTES DE MIRANDA 32,47 56,97 44,72 

ESC DEPUTADO JOAO TEOBALDO DE AZEVEDO 32,86 56,58 44,72 

ESCOLA MONSENHOR ARRUDA CAMARA 31,26 58,18 44,72 

ESCOLA FREI CASSIANO COMACCHIO 32,10 57,33 44,72 

ESCOLA AUGUSTA CORDEIRO DE MELO 31,57 57,86 44,72 
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ESCOLA TECNICA ESTADUAL PROF AGAMENON MAGALHAES 35,87 53,56 44,72 

ESCOLA PROF MARIO SETTE 34,16 55,22 44,69 

ESCOLA MORAIS E SILVA 32,64 56,72 44,68 

ESCOLA ANTONIO TIMOTEO 32,91 56,40 44,66 

ESCOLA CAIO PEREIRA 35,38 53,91 44,65 

ESCOLA JOAO BATISTA DE VASCONCELOS 32,20 57,06 44,63 

ESCOLA RODOLFO AURELIANO 33,40 55,86 44,63 

ESCOLA OLAVO BILAC 32,80 56,45 44,63 

ESCOLA PROF ANTONIO PEDRO DE AGUIAR 33,73 55,50 44,62 

ESCOLA ALFREDO DE CARVALHO 31,26 57,97 44,62 

ESCOLA MANOEL BACELAR 33,56 55,65 44,61 

ESCOLA PROFESSOR EPITÁCIO ANDRÉ DIAS 36,18 52,96 44,57 

ESCOLA PROF HELENA PUGO 32,19 56,95 44,57 

ESCOLA MACIEL MONTEIRO 32,22 56,81 44,52 

ESCOLA POLIVALENTE COMPOSITOR ANTONIO MARIA 33,37 55,65 44,51 

ESC JOAO FERNANDES DA SILVA ENS. FUNDAMENTAL E MEDIO 30,52 58,43 44,48 

ESCOLA AUGUSTO SEVERO 35,27 53,64 44,46 

ESCOLA PROF ADELIA LEAL FERREIRA 34,13 54,74 44,44 

ESCOLA DONA LEONOR PORTO 35,12 53,73 44,43 

ESCOLA CUSTODIO PESSOA 32,65 56,18 44,42 

ESCOLA PROF MANOEL BONIFACIO COSTA 35,45 53,36 44,41 

ESCOLA BARAO DO BONITO 33,45 55,36 44,41 

ESCOLA PROF JOSE BRASILEIRO VILA NOVA 32,35 56,45 44,40 

ESCOLA PROFESSOR JOSE CONSTANTINO 32,47 56,31 44,39 

ESCOLA PROFESSOR LISBOA 33,38 55,39 44,39 

ESCOLA JOAQUIM EUGENIO SILVA 29,99 58,77 44,38 

ESCOLA SYLVIO RABELO 35,11 53,65 44,38 

ESCOLA NOSSA SENHORA AUXILIADORA 32,77 55,98 44,38 

ESCOLA COSTA AZEVEDO 33,51 55,23 44,37 

ESCOLA JORNALISTA COSTA PORTO 35,50 53,23 44,37 

ESCOLA N M 11 ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO 36,17 52,50 44,34 

ESCOLA MAESTRO NELSON FERREIRA 33,29 55,38 44,34 

ESCOLA DE REF. EM ENSINO MEDIO SENADOR VITORINO FREIRE 32,60 56,04 44,32 

ESCOLA PROFESSOR NELSON CHAVES 33,20 55,42 44,31 

ESCOLA ESCRITOR PAULO CAVALCANTI 32,30 56,32 44,31 

ESCOLA DOM JOSE LAMARTINE SOARES 36,07 52,50 44,29 

ESCOLA PROF MANOEL EDMUNDO 30,98 57,50 44,24 

ESCOLA RAIMUNDO BATISTA ANGELIM 31,27 57,16 44,22 

ESCOLA ANA FAUSTINA 31,93 56,50 44,22 

ESCOLA COSTA AZEVEDO 35,01 53,41 44,21 

ESCOLA QUITERIA WANDERLEY SIMÕES 34,98 53,42 44,20 

ESCOLA ESTADUAL SÃO SEBASTIÃO 32,34 56,05 44,20 

ESCOLA REF. EM ENSINO MEDIO JOSÉ CALDAS CAVALCANTI 29,58 58,79 44,19 

ESCOLA PROF ELISETE LOPES DE LIMA PIRES 33,37 55,00 44,19 

ESCOLA JOSE JOAQUIM DA SILVA FILHO 33,94 54,38 44,16 

ESCOLA PEDRO SANTOS ESTIMA 36,89 51,43 44,16 
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ESCOLA JORNALISTA JÁDER DE ANDRADE 31,07 57,23 44,15 

ESCOLA JOAO LOPES DE SIQUEIRA SANTOS 31,66 56,64 44,15 

ESC CONEGO JOAO LEITE GONCALVES DE ANDRADE 33,51 54,78 44,15 

ESCOLA QUINTINO BOCAIUVA 30,85 57,43 44,14 

ESCOLA PROFESSOR ERNESTO SILVA 34,49 53,79 44,14 

PEDRO BEZERRA DE MELO 31,81 56,44 44,13 

ESCOLA APOLONIO SALES 33,25 55,00 44,13 

ESCOLA JOAO MONTEIRO DE MELO 32,94 55,28 44,11 

ESCOLA PROF FERNANDO MOTA 34,63 53,58 44,11 

ESCOLA MACIEL PINHEIRO 32,87 55,33 44,10 

ESCOLA PROFA ROSETE B DE SOUZA 35,54 52,65 44,10 

ESCOLA DOM VITAL 35,57 52,62 44,10 

ESCOLA ENGENHEIRO LAURO DINIZ 34,45 53,71 44,08 

ESCOLA SANTA PAULA FRASSINETTI 34,77 53,36 44,07 

ESCOLA PROF ANTONIO CARNEIRO LEAO 33,73 54,39 44,06 

ESCOLA SERAFICO RICARDO 32,72 55,38 44,05 

ESCOLA PROFESSOR HUMBERTO SOARES 35,87 52,22 44,05 

ESCOLA DE PRIMEIRO GRAU PE MEDEIROS 26,62 61,46 44,04 

ESCOLA SANTOS COSME E DAMIAO 32,30 55,78 44,04 

ESCOLA JARINA MAIA 31,67 56,40 44,04 

ESCOLA ABÍLIO DE SOUZA BARBOSA 31,55 56,50 44,03 

ESCOLA DESEMBARGADOR JOAO PAES 31,48 56,47 43,98 

ESCOLA DANTAS BARRETO 33,65 54,26 43,96 

ESCOLA GOV CARLOS DE LIMA CAVALCANTI 36,81 51,07 43,94 

ESCOLA CARLOS PENA FILHO 32,10 55,77 43,94 

ESCOLA ANTONIO PADILHA 29,82 58,04 43,93 

ESCOLA ESTADUAL CÔNEGO ALEXANDRE CAVALCANTI 34,33 53,53 43,93 

ESCOLA PROF JESUINA PEREIRA REGO 35,92 51,94 43,93 

ESCOLA RAIMUNDO DE CASTRO FERREIRA 30,89 56,92 43,91 

ESCOLA PADRE ZUZINHA 34,17 53,60 43,89 

ESCOLA BARAO DE EXU 33,23 54,48 43,86 

ESCOLA CLIDIO DE LIMA NIGRO 34,85 52,83 43,84 

ESC JOAQUINA LIRA 31,96 55,69 43,83 

ESCOLA ESTADUAL LENITA FONTES CINTRA 31,94 55,65 43,80 

ESCOLA TIMBI 31,62 55,96 43,79 

ESCOLA PAUL HARRIS 32,62 54,95 43,79 

ESC FERNANDO IDALINO BEZERRA ENSINO MEDIO 33,41 54,13 43,77 

ESCOLA TRISTAO FERREIRA BESSA 32,02 55,45 43,74 

ESCOLA PADRE FRANCISCO CARNEIRO 33,24 54,23 43,74 

ESCOLA GOVERNADOR ERALDO GUEIROS LEITE 32,70 54,75 43,73 

ESCOLA ALZIRA DA FONSECA BREUEL 32,84 54,58 43,71 

ESCOLA JOAQUIM TAVORA 34,53 52,80 43,67 

ESCOLA JOAO MATOS GUIMARAES 33,41 53,89 43,65 

ESC PROF JOSE VICENTE BARBOSA 32,91 54,39 43,65 

ESCOLA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 34,69 52,61 43,65 

ESCOLA MONSENHOR JOAO PIRES 29,83 57,44 43,64 
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ESCOLA DE REFERENCIA EM ENSINO MEDIO PROF MARDONIO 
DE ANDRADE LIMA COELHO 

33,17 54,09 43,63 

ESCOLA SENADOR PAULO GUERRA 30,93 56,33 43,63 

ESCOLA CORONEL JOSÉ ABÍLIO 31,39 55,83 43,61 

ESCOLA ANDRE CORDEIRO 30,38 56,83 43,61 

ESCOLA DE GAIBU 33,50 53,68 43,59 

ESCOLA PEDRO DE ALCANTARA RAMOS 31,89 55,24 43,57 

ESCOLA ADELAIDE PESSOA CAMARA 33,58 53,47 43,53 

ESCOLA LUIZ RODOLFO DE ARAUJO JUNIOR 32,73 54,31 43,52 

ESCOLA LUIZ GONZAGA DUARTE 32,03 55,00 43,52 

ESCOLA JOSE RODRIGUES DE CARVALHO 31,06 55,97 43,52 

ESCOLA SANTO AMARO 31,28 55,74 43,51 

ESCOLA ESTADUAL MADRE IVA BEZERRA DE ARAUJO 31,31 55,71 43,51 

ESCOLA SANTA TEREZINHA 30,12 56,89 43,51 

ESCOLA PROF JORDAO EMERENCIANO 33,95 53,05 43,50 

ESCOLA ANTONIO CAVALCANTI FILHO 32,16 54,78 43,47 

ESCOLA JOSE MANUEL DE QUEIROZ 33,99 52,95 43,47 

ESCOLA ESTADUAL CRISTO REI 30,66 56,27 43,47 

ESCOLA FREI ROMEU PEREA 32,86 54,05 43,46 

ESCOLA JORNALISTA TRAJANO CHACON 33,27 53,64 43,46 

ESCOLA MARIA AMALIA 31,89 55,00 43,45 

ESCOLA PROFA OLINDINA ALVES SEMENTE 33,56 53,29 43,43 

ESCOLA ESTADUAL DR BENJAMIN CARACIOLO 31,37 55,31 43,34 

ESCOLA BARROS CARVALHO 33,25 53,40 43,33 

ESC NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO 32,64 54,00 43,32 

ESCOLA SANTA CRUZ 30,12 56,52 43,32 

ESCOLA CONEGO JONAS TAURINO 28,89 57,75 43,32 

ESCOLA SANTA APOLONIA 30,56 56,04 43,30 

ESCOLA PROFA ADELINA ALMEIDA 31,59 55,00 43,30 

ESCOLA JOAO RODRIGUES CARDOSO 32,87 53,71 43,29 

ESCOLA DOUTOR FRANCISCO SIQUEIRA C DA CUNHA 30,10 56,46 43,28 

ESCOLA JOSE DE ALMEIDA MACIEL 28,72 57,83 43,28 

ESCOLA JOSÉ EMILIO DE MELO 30,74 55,80 43,27 

ESCOLA PROFº NATANAEL BARBOSA MEDRADO 35,71 50,83 43,27 

ESCOLA ALMIRANTE SOARES DUTRA 33,46 53,07 43,27 

ESCOLA CLOTILDE DE OLIVEIRA 33,55 52,97 43,26 

ESCOLA SENADOR ADERBAL JUREMA 32,68 53,79 43,24 

ESCOLA PROFº AGAMENON MAGALHÃES 33,28 53,17 43,23 

ESCOLA PROF ODETE ANTUNES 32,64 53,80 43,22 

ESC JERONIMO GUEIROS 30,21 56,19 43,20 

ESCOLA PADRE ANTONIO BARBOSA JUNIOR 31,15 55,25 43,20 

ESCOLA TEOFILO SEVERINO DE ARRUDA – ENS. FUND. E MÉDIO 32,01 54,38 43,20 

ESC FRANCISCO DE PAULA CORREIA DE ARAUJO 32,33 54,01 43,17 

ESCOLA ANISIO VERAS 29,92 56,39 43,16 

ESCOLA SERGIO MAGALHÃES 32,85 53,46 43,16 

ESCOLA DOUTOR FABIO CORREA 34,69 51,61 43,15 

ESCOLA VILA RICA 32,54 53,75 43,15 
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ESCOLA AGAMENON MAGALHAES 30,94 55,33 43,14 

ESCOLA GETULIO D ANDRADE LIMA 34,95 51,30 43,13 

ESCOLA DE REF. ENS,.MEDIO MONS. ABILIO AMERICO GALVAO 33,73 52,50 43,12 

ESCOLA DOM MALAN 29,80 56,41 43,11 

ESCOLA ESTADUAL MANOEL GONÇALVES DE LIMA 30,77 55,34 43,06 

ESC ALMIRANTE TAMANDARE 33,42 52,64 43,03 

ESCOLA PINTOR MANOEL BANDEIRA 33,96 52,05 43,01 

ESCOLA EDMUR ARLINDO DE OLIVEIRA 35,99 50,00 43,00 

ESCOLA SEBASTIÃO TIAGO DE OLIVEIRA 31,75 54,20 42,98 

ESCOLA JOSE DE LIMA JUNIOR 32,70 53,25 42,98 

ESCOLA MARECHAL EURICO GASPAR DUTRA 32,90 53,05 42,98 

ESCOLA DOM VITAL 31,87 54,04 42,96 

ESCOLA SIMON BOLIVAR 34,41 51,50 42,96 

ESCOLA PROF CANDIDO PESSOA 33,91 52,00 42,96 

ESC PROF MANOEL DE QUEIROZ 31,11 54,75 42,93 

ESCOLA ANTONIO ALVES DE ARAUJO 31,56 54,29 42,93 

ESCOLA JOAO VICENTE QUEIROZ ENS. FUND. E MÉDIO 33,24 52,58 42,91 

ESCOLA DR LUIZ CABRAL DE MELO 34,01 51,80 42,91 

ESC TERCINA RORIZ 27,92 57,86 42,89 

ESCOLA PE AGOBAR VALENÇA ENS FUN MEDIO 31,03 54,74 42,89 

ESCOLA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES 33,20 52,56 42,88 

ESC NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO 30,10 55,65 42,88 

ANTONIO GOMES DE LIMA 28,82 56,92 42,87 

ESCOLA ARRUDA CAMARA 32,03 53,68 42,86 

ESCOLA JOAO PESSOA GUERRA 32,33 53,35 42,84 

ESCOLA DR JOAQUIM CORREIA 29,30 56,36 42,83 

ESCOLA HEROIS DA RESTAURACAO 32,13 53,48 42,81 

ESCOLA SEVERINO FARIAS 32,79 52,82 42,81 

ESCOLA PROFESSOR OLIVIO MONTENEGRO 33,15 52,42 42,79 

ESCOLA ANIBAL FERNANDES 32,91 52,63 42,77 

ESCOLA MARECHAL COSTA E SILVA 29,06 56,46 42,76 

JOSÉ SEVERINO DE ARAÚJO 30,69 54,82 42,76 

ESCOLA PROFº JOSÉ MENDES DA SILVA 30,89 54,62 42,76 

ESCOLA ERUNDINA NEGREIROS DE ARAUJO 34,03 51,48 42,76 

ESCOLA DR WALFREDO LUIZ PESSOA DE MELO 33,11 52,40 42,76 

ESCOLA ANIBAL FALCAO 32,43 53,06 42,75 

ESC. CAPITÃO MANOEL GOMES D`ASSUNÇÃO 33,48 51,99 42,74 

ESCOLA JOSE LEITE BARROS 29,68 55,78 42,73 

ESC MAR ANTONIO ALVES FILHO 32,94 52,40 42,67 

ESCOLA CONFEDERAÇAO DO EQUADOR 32,26 52,99 42,63 

ESC DOMINGOS ALBUQUERQUE 32,82 52,43 42,63 

ESC. SIMOA GOMES 30,90 54,33 42,62 

ESCOLA SATURNINO DE BRITO 34,36 50,87 42,62 

ESC SEVERINO CORDEIRO DE ARRUDA 30,78 54,44 42,61 

ESCOLA GERCINO DE PONTES 33,78 51,43 42,61 

ESCOLA DES ANTONIO DA SILVA GUIMARAES 31,75 53,46 42,61 
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ESCOLA SANTO INACIO DE LOYOLA 30,57 54,63 42,60 

ESCOLA ESTADUAL BENIGNO PESSOA DE ARAUJO 32,74 52,44 42,59 

ESCOLA AGRICOLA LUIZ DIAS LINS 30,32 54,86 42,59 

ESCOLA PROF ARNALDO CARNEIRO LEAO 31,06 54,12 42,59 

ESC DO JOVEM PROF MOACYR DE ALBUQUERQUE 33,14 52,03 42,59 

ESCOLA LUIZ ALVES DA SILVA 31,33 53,83 42,58 

ESCOLA PROFESSOR BRASILIANO DONINO DA COSTA LIMA 30,77 54,38 42,58 

ESCOLA AUREA DE MOURA CAVALCANTI 33,65 51,48 42,57 

ESCOLA LIONS DE PARNAMIRIM 31,59 53,53 42,56 

ESCOLA PADRE MACHADO 32,97 52,14 42,56 

ESCOLA PADRE GUEDES 30,83 54,22 42,53 

ESCOLA JOAQUIM SILVERIO PIMENTEL 30,45 54,52 42,49 

ESCOLA DR. FERNANDO PESSOA DE MELLO 29,07 55,85 42,46 

ESCOLA VIDAL DE NEGREIROS 32,45 52,46 42,46 

ESCOLA PAROQUIAL DE MENORES 30,90 54,00 42,45 

ESCOLA EDSON MOURY FERNANDES 32,43 52,46 42,45 

ESCOLA ARGENTINA CASTELLO BRANCO 33,64 51,25 42,45 

ESCOLA JOAQUIM NABUCO 27,62 57,25 42,44 

ESCOLA PROFA ABIGAIL GUERRA 31,02 53,81 42,42 

ESC PROF JOAQUIM AUGUSTO NORONHA FILHO 30,83 53,97 42,40 

ESC MAJOR LELIO ENS FUNDAMENTAL E MEDIO 32,97 51,82 42,40 

ESCOLA BRASILINO JOSE DE CARVALHO 32,21 52,56 42,39 

ESCOLA DOM CARLOS COELHO 29,85 54,88 42,37 

ESCOLA PADRE LUIZ GONZAGA 31,58 53,13 42,36 

ESCOLA MAXIMA VIEIRA DE MELO 29,60 55,05 42,33 

ESCOLA DR PACIFICO DA LUZ 32,23 52,39 42,31 

ESCOLA EMILIANO PEREIRA BORGES 31,98 52,56 42,27 

ESCOLA PROFESSORA ELISA COELHO 31,75 52,79 42,27 

ESCOLA MENDO SAMPAIO 30,60 53,93 42,27 

ESCOLA MARIA CECILIA BARBOSA LEAL 31,35 53,14 42,25 

ESCOLA PROFESSORA GALTEMIR LINS 31,66 52,83 42,25 

ESCOLA JARBAS PERNAMBUCANO 31,90 52,57 42,24 

ESCOLA JOSE CARLOS FLORENCIO 30,79 53,67 42,23 

ESCOLA SANTA SOFIA 32,60 51,85 42,23 

ESCOLA STELA MARIA DOS SANTOS P BARROS 32,86 51,58 42,22 

ESCOLA ESTADUAL JOÃO XXIII 29,91 54,50 42,21 

ESCOLA MARIA DA CONCEICAO DO REGO B LACERDA 31,60 52,72 42,16 

ESCOLA HERCULANO BANDEIRA 31,63 52,65 42,14 

ESCOLA MANOEL MOREIRA DA COSTA 30,00 54,25 42,13 

ESCOLA PEDRO TAVARES 30,91 53,28 42,10 

ESCOLA PRESIDENTE TANCREDO NEVES 31,36 52,81 42,09 

ESCOLA MARIA GAYAO PESSOA GUERRA 31,49 52,68 42,09 

ESC PRESIDENTE ARTHUR DA COSTA E SILVA 31,47 52,63 42,05 

ESCOLA HISTORIADOR PEREIRA DA COSTA 30,48 53,57 42,03 

ESCOLA JOSÉ LOPES DE SIQUEIRA 29,75 54,26 42,01 

ESCOLA IRNERO IGNACIO-ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO 31,91 52,06 41,99 
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ESCOLA FREI OTTO 33,92 50,05 41,99 

ESC PROF CARLOS FREDERICO DO R MACIEL 32,39 51,56 41,98 

ESCOLA PADRE DEHON 31,51 52,40 41,96 

ESCOLA LUISA GUERRA 30,36 53,50 41,93 

ESCOLA PROFESSORA ISAURA DE FRANÇA 32,22 51,62 41,92 

ESCOLA ESTADUAL GREGÓRIO BEZERRA 29,50 54,34 41,92 

ESC. SEVERINO GOUVEIA DE LIMA 29,41 54,38 41,90 

ESCOLA DR ADILSON BEZERRA DE SOUZA 32,85 50,86 41,86 

ESCOLA REGUEIRA COSTA 31,75 51,94 41,85 

ESCOLA SANTA ANA 33,67 50,00 41,84 

ESCOLA SEVERINO DE ANDRADE GUERRA 29,87 53,78 41,83 

ESCOLA SOFRÔNIO PORTELA 29,48 54,17 41,83 

ESCOLA SIGISMUNDO GONÇALVES 33,14 50,46 41,80 

ESCOLA AMAURY DE MEDEIROS 32,89 50,60 41,75 

ESCOLA IRACEMA MOURA DE MORAES VERAS 30,16 53,33 41,75 

ESCOLA PADRE OSMAR NOVAES 32,95 50,53 41,74 

ESCOLA GENERAL JOAQUIM INACIO 33,10 50,37 41,74 

ESCOLA MONSENHOR JOÃO RODRIGUES DE CARVALHO 30,36 53,11 41,74 

ESCOLA MURILO BRAGA 31,69 51,76 41,73 

ESCOLA SENADOR PETRONIO PORTELA 34,23 49,18 41,71 

ESCOLA REF. EM ENSINO MEDIO DES. RENATO FONSECA 31,01 52,38 41,70 

ESCOLA ROTARY DO ALTO DO PASCOAL 34,13 49,25 41,69 

ESCOLA DA FRATERNIDADE PALMARENSE 32,03 51,32 41,68 

ESCOLA VALE DAS PEDREIRAS 30,74 52,50 41,62 

ESCOLA ESTADUAL JOAQUIM ALVES DE FREITAS 30,81 52,38 41,60 

ESCOLA JACOB ANTONIO DE OLIVEIRA 28,70 54,49 41,60 

ESCOLA JOAQUIM ANDRÉ CAVALCANTI 31,36 51,83 41,60 

ESCOLA PADRE MANOEL DE PAIVA NETTO 34,21 48,98 41,60 

ESCOLA CEL ALFREDO BRANDAO 29,10 54,05 41,58 

ESCOLA GUMERCINDO CABRAL 27,55 55,53 41,54 

ESCOLA PASTOR JOSE FLORENCIO RODRIGUES 30,31 52,74 41,53 

ESCOLA SAO JUDAS TADEU 31,75 51,25 41,50 

ESCOLA DE JATOBA ENSINO FUND. E MEDIO 27,93 55,00 41,47 

ESCOLA FRANCISCO DE ASSIS BARROS 30,95 51,96 41,46 

ESCOLA DES CARLOS XAVIER PAES BARRETTO 30,22 52,69 41,46 

ESCOLA MISSIONARIO SAO BENTO 30,41 52,50 41,46 

ESCOLA DR. ALEXANDRINO DA ROCHA 30,35 52,54 41,45 

ESCOLA PEDRO CELSO 31,68 51,20 41,44 

ESCOLA MIGUEL PELLEGRINO 30,32 52,54 41,43 

ESC. PROFESSORA MARIA ALVES MACHADO 32,71 50,09 41,40 

ESCOLA AGRÍCOLA DE UMÃS 26,30 56,43 41,37 

ESCOLA MARIA LUIZA DE BRITO FERREIRA 30,07 52,64 41,36 

ESCOLA FRANCISCO PIRES 29,76 52,95 41,36 

ESCOLA DOM BOSCO 29,01 53,70 41,36 

ESCOLA DE REFERENCIA EM ENSINO MEDIO DR EURICO CHAVES 30,40 52,27 41,34 

ESCOLA ANTONIO DE AMORIM COELHO 31,75 50,83 41,29 
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ESCOLA FREI JOAO PEREIRA DE SOUZA 32,70 49,83 41,27 

ESC. IRMA ELIZABETH ENS.FUND. E MEDIO 28,87 53,57 41,22 

ESCOLA HORTENCIO PEREIRA LIMA 28,72 53,71 41,22 

ESCOLA MONSENHOR ALFREDO DAMASO 31,28 51,15 41,22 

ESCOLA JOAQUIM AMAZONAS 33,45 48,96 41,21 

ESCOLA JORNALISTA JOAO FERREIRA GOMES 29,27 53,13 41,20 

ESCOLA PROFESSORA AMÉLIA COELHO 30,47 51,92 41,20 

ESCOLA ROTARY DE NOVA DESCOBERTA 31,83 50,50 41,17 

ESCOLA JOAO BARBALHO 31,15 51,14 41,15 

ESCOLA DOM HELDER CAMARA 31,75 50,50 41,13 

ESCOLA ARTUR BARROS CAVALCANTI 29,07 53,17 41,12 

ESCOLA ALVARO LINS 30,94 51,29 41,12 

ESCOLA ASSIS CHATEAUBRIAND 33,88 48,33 41,11 

ESC PROF FCO JOAQUIM DE BARROS CORREIA 30,32 51,88 41,10 

ESCOLA ELVIRA GRANJA DE SOUZA 29,73 52,39 41,06 

ESCOLA ESTADUAL PADRE NICOLAU PIMENTEL 30,53 51,55 41,04 

ESCOLA FREI JABOATAO 30,44 51,62 41,03 

ESCOLA SUPERVISORA MIRIAM SEIXAS 31,67 50,39 41,03 

ESCOLA DEBORA FEIJO 31,70 50,36 41,03 

ESCOLA SENADOR PAULO PESSOA GUERRA 30,42 51,63 41,03 

ESCOLA ELEANOR ROOSEVELT 31,75 50,25 41,00 

ESCOLA ENEIDA RABELLO 32,54 49,46 41,00 

ESCOLA ARISTAQUE JOSE DE VERAS 26,70 55,28 40,99 

ESCOLA ESTADUAL ELISA MARQUES DE ASSIS 30,31 51,67 40,99 

ESCOLA PROTAZIO SOARES DE SOUZA 30,16 51,79 40,98 

ESCOLA CEL. NICOLAU SIQUEIRA - ENS. FUNDAMENTAL E MÉDIO 30,75 51,15 40,95 

ESCOLA DA INDEPENDÊNCIA 29,25 52,63 40,94 

ESCOLA ESTADUAL NAPOLEÃO ARAÚJO ENSINO FUNDAMENTAL 
E MÉDIO 

30,33 51,53 40,93 

ESCOLA DOM ANTONIO CAMPELO 30,86 51,00 40,93 

CEJA POETA JOAQUIM CARDOZO 31,18 50,64 40,91 

ESC SENADOR JOAO CLEOFAS DE OLIVEIRA 33,45 48,33 40,89 

ESCOLA DE REFERENCIA EM ENSINO MEDIO AUGUSTO GONDIM 29,69 52,06 40,88 

ESCOLA PADRE LUIZ CASSIANO 32,36 49,38 40,87 

ESC LUIZ PEREIRA JUNIOR 29,00 52,73 40,87 

ESCOLA PROFESSOR ARRUDA MARINHO 31,05 50,67 40,86 

ESCOLA DE REFERENCIA EM ENSINO MEDIO DE BEBERIBE 31,02 50,69 40,86 

ESCOLA SENADOR NILO DE SOUZA COELHO 30,37 51,25 40,81 

ESCOLA REF. ENSINO MEDIO JOAO PESSOA SOUTO MAIOR 31,97 49,63 40,80 

ESCOLA PROFA AZINETE RAMOS CARNEIRO 34,47 47,13 40,80 

ESCOLA MANOEL RIBEIRO DAMASCENO 34,07 47,50 40,79 

ESCOLA JOSE VITORINO DE BARROS 31,35 50,21 40,78 

ESCOLA POLIVALENTE DE ABREU E LIMA 30,98 50,50 40,74 

CEJA VALDEMAR DE OLIVEIRA 32,04 49,44 40,74 

ESCOLA CAPITAO LUIZ REIS 30,07 51,40 40,74 

ESCOLA PROF LEAL DE BARROS 31,29 50,11 40,70 

ESCOLA CORONEL OTHON 31,79 49,59 40,69 
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ESCOLA JOAO BEZERRA 31,18 50,17 40,68 

ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DA PENHA 27,35 53,97 40,66 

ESCOLA ODORICO MELO 26,43 54,87 40,65 

ESCOLA CONEGO FERNANDO PASSOS 29,62 51,59 40,61 

ESCOLA DE PETROLINA 33,54 47,63 40,59 

ESC EMIDIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE 30,39 50,74 40,57 

ESCOLA DOM ADELMO C MACHADO 32,06 49,00 40,53 

ESCOLA THEMISTOCLES DE ANDRADE 29,13 51,91 40,52 

ESCOLA HENRIQUETA DE OLIVEIRA 32,46 48,58 40,52 

ESCOLA DOM JUVENCIO BRITTO 27,85 53,18 40,52 

ESCOLA PROFESSOR AURELIANO GONÇALVES DOS SANTOS 30,11 50,86 40,49 

ESCOLA SAO JOSE 30,36 50,60 40,48 

ESCOLA PROFESSORA GENEROSA GIL PEREZ 29,96 50,98 40,47 

ESCOLA LAGOA ENCANTADA 30,74 50,17 40,46 

ESCOLA MINISTRO JOAO ALBERTO 33,23 47,66 40,45 

ESCOLA PROFESSOR ALFREDO FREYRE 32,23 48,62 40,43 

ESCOLA PROF BENEDITO CUNHA MELO 31,40 49,38 40,39 

ESCOLA PADRE AMERICO NOVAIS 28,63 52,14 40,39 

ESCOLA FERNANDO BEZERRA 28,17 52,58 40,38 

ESCOLA PROF ERALDO CAMPOS 28,78 51,96 40,37 

ESCOLA EURIDICE CADAVAL 31,52 49,21 40,37 

ESCOLA JOAQUIM NABUCO 30,16 50,56 40,36 

ESC MON. MAN. LEONARDO DE BARROS BARRETO 32,84 47,83 40,34 

ESCOLA SOLIDONIO LEITE 27,78 52,86 40,32 

ESCOLA JOAO PAULO I 30,06 50,58 40,32 

ESCOLA PASTOR AMARO DE SENA 28,86 51,76 40,31 

ESCOLA REGINA PACIS 27,90 52,63 40,27 

ESCOLA REF. EM ENSINO MEDIO DOM SEBASTIAO LEME 30,92 49,55 40,24 

ESCOLA SENADOR NOVAES FILHO 29,40 51,07 40,24 

ESCOLA MOYSES BARBOSA 30,21 50,23 40,22 

ESCOLA ELOY MALTA DE ALENCAR 29,29 51,13 40,21 

ESCOLA JESUINO ANTONIO DAVILA 30,05 50,33 40,19 

ESCOLA RACHEL GERMANO AZEVEDO DE LIRA 28,65 51,71 40,18 

ESCOLA REF. ENSINO MEDIO AURA SAMPAIO PARENTE MUNIZ 29,21 51,13 40,17 

ESCOLA JAIME COELHO 31,18 49,13 40,16 

ESCOLA ZEQUINHA BARRETO 31,29 49,01 40,15 

ESCOLA ANTONIO CORREIA DE OLIVEIRA ANDRADE 27,34 52,95 40,15 

ESCOLA DE REFERENCIA EM ENSINO MEDIO DOM VIEIRA 27,73 52,55 40,14 

ESCOLA REF. ENSINO MEDIO WILSON DE ANDRADE BARRETO 30,52 49,76 40,14 

ESCOLA DR JOAO ALFREDO 29,15 51,07 40,11 

ESCOLAS N M 6 27,08 53,13 40,11 

ESCOLA ELIZEU ARAUJO 32,01 48,13 40,07 

ESC PROF ELVIRA VIANA ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO 32,50 47,62 40,06 

ESCOLA ESTADUAL FREI EPIFÂNIO 31,59 48,50 40,05 

ESCOLA PADRE NERCIO RODRIGUES 29,86 50,21 40,04 

ESCOLA DR JAIME MONTEIRO 31,75 48,25 40,00 



 

 

458 

 

ESCOLA POETA MAURO MOTA 30,35 49,65 40,00 

CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS JOÃO BARRACÃO 29,99 50,00 40,00 

ESCOLA PROF ISMENIA LEMOS WANDERLEY 30,16 49,74 39,95 

ESCOLA LANDELINO ROCHA 33,00 46,81 39,91 

ESCOLA JULIO DE MELLO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO 29,80 50,00 39,90 

ESCOLA ALBERTINA DA COSTA SOARES 28,66 51,08 39,87 

ESCOLA DR WALMY CAMPOS BEZERRA 28,99 50,71 39,85 

ESCOLA HELIO SANTIAGO RAMOS 31,74 47,95 39,85 

ESCOLA AMOR DIVINO 29,52 50,17 39,85 

ESCOLA NOVA CRUZ 30,61 49,05 39,83 

ESCOLA DESPORTISTA RUBEM RODRIGUES MOREIRA 29,05 50,54 39,80 

ESCOLA BEM-TE-VI 30,90 48,68 39,79 

ESC ALBERTO AUGUSTO DE MORAIS PRADINES 33,38 46,17 39,78 

ESCOLA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES 27,25 52,29 39,77 

ESCOLA DE REFERENCIA EM ENSINO MEDIO SILVA JARDIM 32,04 47,50 39,77 

ESCOLA NOSSA SENHORA DAS GRACAS 26,27 53,03 39,65 

ESCOLA ASCENSO FERREIRA 26,13 53,13 39,63 

ESCOLA ESTADUAL TEOTÔNIO CORREIA DA SILVA 31,59 47,50 39,55 

ESCOLA JULIA GOMES DE ARAUJO 28,37 50,67 39,52 

PROFESSOR ANTÔNIO FARIAS 31,75 47,27 39,51 

ESC PROF BARROS GUIMARAES 28,87 50,15 39,51 

ESCOLA BENTO AMERICO 30,71 48,30 39,51 

ESCOLA SAO LUIS 27,64 51,32 39,48 

ESCOLA CONDE CORREA DE ARAUJO 29,91 48,93 39,42 

ESC PROFA ZULMIRA DE PAULA ALMEIDA 27,97 50,77 39,37 

ESCOLA HENRIQUE DIAS ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO 30,58 48,03 39,31 

ESCOLA TAMANDARE ENS.FUNDAMENTAL E MEDIO 29,18 49,42 39,30 

ESCOLA ESTADUAL COM MANOEL CAETANO DE BRITO 29,26 49,13 39,20 

ESCOLA MANOEL GONCALVES DA SILVA 29,17 49,11 39,14 

ESCOLA CEL MANOEL DE SOUZA NETO 21,69 56,46 39,08 

ESCOLA DOM AVELAR BRANDAO VILELA 31,07 47,08 39,08 

ESCOLA BERNARDO VIEIRA 28,75 49,40 39,08 

ESCOLA DUQUE DE CAXIAS 28,97 49,17 39,07 

ESCOLA ANTONIO SOUTO FILHO 28,94 49,17 39,06 

ESCOLA CARDEAL DOM JAIME CAMARA 30,48 47,59 39,04 

ESCOLA GILBERTO FREYRE 32,38 45,63 39,01 

ESC FREI CAETANO DE MESSINA 26,57 51,39 38,98 

ESC. PROFª CANDIDA DE ANDRADE MACIEL 28,70 49,22 38,96 

CEJA CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 29,90 47,95 38,93 

CAIC CREUSA BARRETO DORNELAS CAMARA 28,01 49,84 38,93 

ESCOLA ANTONIO DIAS CARDOSO 30,47 47,33 38,90 

ESCOLA JOSE VILELA 32,43 45,34 38,89 

ESCOLA SENADOR NILO COELHO 26,56 51,18 38,87 

ESCOLA ANTÔNIO GUILHERME DIAS LIMA 26,70 50,97 38,84 

ESCOLA PROFESSOR ESTEVÃO PINTO 32,67 45,00 38,84 

ESCOLA MARIA EUGENIA LOPES GOMES 26,49 51,17 38,83 
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ESC PROFA DEANNA CLARCK XAVIER 29,60 48,03 38,82 

ESCOLA HUMBERTO LINS BARRADAS 31,28 46,32 38,80 

ESCOLA JOAO PEREIRA SOBRINHO 28,27 49,29 38,78 

ESCOLA JUSTA BARBOSA DE SALES 30,10 47,40 38,75 

ESCOLA AZARIAS SALGADO 28,64 48,69 38,67 

ESCOLA PEDRO BARROS FILHO 30,70 46,62 38,66 

ESCOLA TABAJARA 29,88 47,32 38,60 

ESCOLA GUIOMAR KRAUSE GONÇALVES 31,31 45,88 38,60 

ESCOLA JULIO CORREIA DE OLIVEIRA 26,83 50,28 38,56 

ESCOLA MANOEL PEREIRA LINS 28,65 48,45 38,55 

ESCOLA MINISTRO MARCOS FREIRE 27,16 49,93 38,55 

ESCOLA REF. ENSINO MEDIO PROF CARLOS JOSE DIAS DA SILVA 30,38 46,67 38,53 

ESCOLA EDUCADOR PAULO FREIRE 29,29 47,76 38,53 

ESCOLA REF. EM ENSINO MEDIO TITO PEREIRA DE OLIVEIRA 29,03 48,00 38,52 

ESCOLA PADRE JOSE MOUSINHO 26,03 51,00 38,52 

ESCOLA CEL VALERIANO EUGENIO DE MELO 27,78 49,02 38,40 

ESCOLA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO 28,23 48,57 38,40 

ESCOLA PROFESSOR ELISEU PEREIRA DE MELO 24,76 51,79 38,28 

ESCOLA DE REFERENCIA EM ENSINO MEDIO OTHON PARAISO 29,13 47,36 38,25 

ESCOLA JOSE PEREIRA BURGOS 28,00 48,43 38,22 

ESCOLA MONTE VERDE 32,10 44,33 38,22 

ESCOLA DELMIRO GOUVEIA ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO 27,98 48,44 38,21 

ESCOLA POETA CARLOS DRUMOND DE ANDRADE 28,01 48,33 38,17 

ESCOLA PROFESSOR TELÉSFORO SIQUEIRA 28,35 47,86 38,11 

ESCOLA SAO FRANCISCO DE ASSIS 29,92 46,21 38,07 

ESCOLA PROFESSORA JUDITH GOMES DE BARROS 30,24 45,88 38,06 

ESCOLA MONS LANDELINO BARRETO LINS 28,57 47,50 38,04 

ESCOLA SENADOR JOSE ERMIRIO DE MORAES 28,28 47,75 38,02 

ESCOLA DOM IDILIO JOSE SOARES 26,71 49,24 37,98 

ESCOLA ZUMBI DOS PALMARES 26,75 49,07 37,91 

ESCOLA REGINA PACIS 26,85 48,75 37,80 

ESCOLA ANIBAL CARDOSO 29,37 46,20 37,79 

ESCOLA DONA MARIA TERESA CORREA 27,73 47,75 37,74 

ESCOLA FREI ORLANDO 26,26 49,13 37,70 

ESCOLA MADRE LUCILA MAGALHAES 30,56 44,77 37,67 

ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO MADEIROS 29,00 46,20 37,60 

ESCOLA CRISTIANO BARBOSA E SILVA 28,75 46,39 37,57 

PROFESSORA ALICE DE BARROS MAURICIO 30,85 44,25 37,55 

ESCOLA GOVERNADOR MUNIZ FALCAO 27,82 47,21 37,52 

ESCOLA NESTOR GOMES DE MOURA 27,28 47,73 37,51 

ESCOLA FREI CAMPO MAYOR 28,34 46,63 37,49 

ESCOLA JOAO BATISTA DOS SANTOS 29,31 45,54 37,43 

ESC POETA MANUEL BANDEIRA 30,16 44,64 37,40 

ESCOLA REF. ENS. MEDIO CAP NESTOR VALGUEIRO CARVALHO 26,95 47,83 37,39 

ESCOLA GABRIELA MISTRAL 28,11 46,67 37,39 

ESCOLA PRESIDENTE COSTA E SILVA 28,95 45,25 37,10 
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ESCOLA ESTADUAL DR. CAETANO MONTEIRO 28,28 45,68 36,98 

ESCOLA DESEMBARGADOR JOSÉ NEVES FILHO 30,39 43,52 36,96 

ESCOLA JOSE ANTONIO FAGUNDES 28,31 45,56 36,94 

ESCOLA MARIA DO CEU BANDEIRA 30,64 43,06 36,85 

ESCOLA DR FRANCISCO PESSOA DE QUEIROZ 30,16 42,92 36,54 

ESCOLA TOME GIBSON 29,95 43,04 36,50 

ESCOLA ROSA DE MAGALHAES MELO 27,94 44,86 36,40 

ESCOLA FRANCISCO ALVES DE CARVALHO 24,91 47,27 36,09 

ESCOLA SOFIA FEIJÓ SAMPAIO 26,72 42,71 34,72 

ESCOLA PROFESSOR ANEZIO LEÃO 25,51 40,83 33,17 
 

Fonte: Elaboração própria, baseado em dados do MEC/Inep. 
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Média no Enem (rede pública), por unidade da federação (2009) 

RANKING UF OBJETIVAS REDAÇÃO MÉDIA 

  BRASIL 466,94 554,14 510,54 

19 ACRE 448,50 547,93 498,22 

22 ALAGOAS 450,09 542,55 496,32 

11 AMAPA 456,83 558,81 507,82 

20 AMAZONAS 441,66 553,75 497,71 

10 BAHIA 460,04 559,80 509,92 

23 CEARA 451,19 539,16 495,18 

5 DISTRITO FEDERAL 497,31 569,49 533,40 

15 ESPIRITO SANTO 467,98 542,16 505,07 

9 GOIAS 472,19 557,61 514,90 

25 MARANHÃO 448,10 538,97 493,54 

24 MATO GROSSO 462,04 525,70 493,87 

8 MATO GROSSO DO SUL 472,19 571,04 521,62 

2 MINAS GERAIS 495,58 577,71 536,65 

12 PARA 461,45 552,33 506,89 

13 PARAIBA 460,33 553,28 506,81 

7 PARANA 487,06 557,77 522,42 

18 PERNAMBUCO 466,40 538,37 502,39 

27 PIAUI 452,39 526,43 489,41 

4 RIO DE JANEIRO 497,29 571,50 534,40 

14 RIO GRANDE DO NORTE 458,95 552,33 505,64 

1 RIO GRANDE DO SUL 499,13 601,83 550,48 

17 RONDONIA 468,71 536,55 502,63 

26 RORAIMA 449,43 534,30 491,87 

3 SANTA CATARINA 490,29 580,87 535,58 

6 SÃO PAULO 489,19 575,29 532,24 

21 SERGIPE 449,66 543,38 496,52 

16 TOCANTINS 453,39 552,78 503,09 

ESCOLAS DO PROCENTRO 503,50 594,26 548,63 

CEE GINASIO PERNAMBUCANO  542,55 622,73 582,47 

CEE PROF ADAUTO CARVALHO  530,53 622,49 576,51 

CEE DE TIMBAUBA 518,32 631,46 574,89 

CEE CICERO DIAS  530,34 613,65 571,72 

CEE DE PANELAS 503,01 625,00 564,01 

CEE DE BEZERROS  504,07 622,96 563,25 

CEE DOS PALMARES 500,37 626,49 563,12 

CEE CLEMENTINO COELHO  508,24 599,78 553,42 

CEE DE GARANHUNS  517,94 585,00 551,39 

CEE MARIA VIEIRA MULITERNO  487,42 559,23 522,39 

CEE DE IPOJUCA  473,56 567,79 520,26 

CEE DE ARCOVERDE  499,61 531,25 515,25 

CEE CABO DE SANTO AGOSTINHO  429,54 517,50 473,52 

ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL 455,60 516,97 485,66 

ESCOLA REF. ENSINO MEDIO PORTO DIGITAL  531,95 603,33 567,25 



 

 

462 

 

ESCOLA REF. ENSINO MEDIO NOBREGA  537,72 592,24 564,98 

ESCOLA REF. ENSINO MEDIO JOSIAS INOJOSA DE OLIVEIRA  500,58 624,72 562,65 

ESCOLA REF. ENSINO MEDIO DE SALGUEIRO 503,12 591,37 546,98 

ESCOLA REF. ENSINO MEDIO DR MOTA SILVEIRA  493,96 597,37 544,99 

ESCOLA REF. ENSINO MEDIO DE BELO JARDIM  502,06 563,64 532,30 

ESCOLA REF. ENSINO MEDIO AUSTRO COSTA 477,25 591,07 532,20 

ESCOLA REF. ENSINO MEDIO CONDE PEREIRA CARNEIRO  460,40 605,39 531,27 

ESCOLA REF. ENSINO MEDIO JARINA MAIA  464,97 592,24 527,53 

ESCOLA REF. ENSINO MEDIO OLAVO BILAC 441,55 612,86 524,82 

ESCOLA REF. ENSINO MEDIO JOSE DE ALMEIDA MACIEL 447,68 592,31 518,63 

ESCOLA REF. ENSINO MEDIO ALFREDO DE CARVALHO  469,90 569,27 518,57 

ESCOLA REF. ENSINO MEDIO EPITACIO PESSOA  461,60 563,41 512,17 

ESCOLA REF. ENSINO MEDIO MONS. ABILIO AMERICO GALVAO  469,32 556,52 511,10 

ESCOLA REF. ENSINO MEDIO DR WALMY CAMPOS BEZERRA  467,25 554,61 510,36 

ESCOLA REF. ENSINO MEDIO MENDO SAMPAIO  444,78 573,08 508,93 

ESCOLA REF. ENSINO MEDIO PEDRO DE ALCANTARA RAMOS  440,97 573,77 507,37 

ESCOLA REF. ENSINO MEDIO PADRE OSMAR NOVAES  479,01 534,62 506,81 

ESCOLA REF. ENSINO MEDIO SENADOR VITORINO FREIRE  477,04 540,79 506,58 

ESCOLA REF. ENSINO MEDIO PROF. OSA SANTANA DE CARVALHO 445,32 572,12 506,37 

ESCOLA REF. ENSINO MEDIO CONDE CORREA DE ARAUJO  463,04 549,34 506,19 

ESCOLA REF. ENSINO MEDIO CLOVIS BEVILAQUA  476,03 537,73 505,78 

ESCOLA REF. ENSINO MEDIO SENADOR PAULO PESSOA GUERRA  474,26 537,03 505,30 

ESCOLA REF. ENSINO MEDIO JOAQUIM MENDES DA SILVA  453,99 555,83 503,67 

ESCOLA REF. ENSINO MEDIO OTHON PARAISO  461,75 548,81 503,30 

ESCOLA REF. ENSINO MEDIO PROFESSORA EDITE MATOS 466,15 541,59 503,01 

ESCOLA REF. ENSINO MEDIO AGEU MAGALHAES  480,00 520,83 500,42 

ESCOLA REF. ENSINO MEDIO LUIZ ALVES DA SILVA  444,83 551,67 496,53 

ESCOLA REF. ENSINO MEDIO JORNALISTA TRAJANO CHACON  461,94 525,96 493,75 

ESCOLA REF. ENSINO MEDIO CAP NESTOR VALGUEIRO CARVALHO  444,29 543,18 493,74 

ESCOLA OLINTO VICTOR ENSINO FUNDAMENTAL  467,49 521,43 493,71 

ESCOLA REF. ENSINO MEDIO AUGUSTO SEVERO 474,40 512,86 493,36 

ESCOLA REF. ENSINO MEDIO ABILIO DE SOUZA BARBOSA  441,08 548,05 493,34 

ESCOLA CONFEDERACAO DO EQUADOR  461,80 522,06 491,64 

ESCOLA REF. ENSINO MEDIO PROF FRANCISO J. BARROS CORREIA 473,45 509,38 490,76 

ESCOLA REF. ENSINO MEDIO EDSON MOURY FERNANDES  462,08 518,45 489,61 

ESCOLA REF. ENSINO MEDIO N. SRA. DO PERPETUO SOCORRO  459,24 514,89 487,07 

ESCOLA REF. ENSINO MEDIO ANTONIO CAVALCANTI FILHO  443,19 534,87 486,74 

ESCOLA REF. ENSINO MEDIO JOAO PESSOA SOUTO MAIOR 473,30 500,00 486,65 

ESCOLA REF. ENSINO MEDIO DOM SEBASTIAO LEME  449,58 527,86 486,60 

ESCOLA REF. ENSINO MEDIO PROF BARROS GUIMARAES  463,07 506,86 484,14 

ESCOLA REF. ENSINO MEDIO GIL RODRIGUES 459,09 510,87 483,90 

ESCOLA REF. ENSINO MEDIO DOM VIEIRA  447,40 521,15 482,91 

ESCOLA PROFESSOR ERNESTO SILVA  477,78 487,84 482,68 

ESCOLA REF. ENSINO MEDIO DR WALFREDO LUIZ PESSOA MELO  433,29 527,34 480,32 

ESCOLA REF. ENSINO MEDIO JERONIMO GUEIROS  448,58 511,32 479,95 

ESCOLA REF. ENSINO MEDIO DESEMBARGADOR RENATO FONSECA 445,26 514,13 479,70 
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ESCOLA REF. ENSINO MEDIO JOSE CALDAS CAVALCANTI  435,73 523,30 478,54 

ESCOLA REF. ENSINO MEDIO PROF MARDONIO A. LIMA COELHO  452,95 503,75 477,73 

ESC ALBERTO AUGUSTO DE MORAIS PRADINES  457,19 498,81 477,52 

ESCOLA REF. ENSINO MEDIO DR ALEXANDRINO DA ROCHA  464,69 490,74 477,36 

ESCOLA REF. ENSINO MEDIO MANOEL GUILHERME DA SILVA  450,61 502,27 475,87 

ESCOLA REF. ENSINO MEDIO PROF ARNALDO CARNEIRO LEAO 453,86 495,49 474,34 

ESCOLA REF. ENSINO MEDIO DE BEBERIBE  452,03 492,86 471,08 

ESCOLA REF. ENSINO MEDIO JOAQUINA LIRA  439,04 504,25 470,75 

ESCOLA REF. ENSINO MEDIO PROF CARLOS JOSE DIAS DA SILVA  441,00 499,32 469,39 

ESCOLA PROFESSORA AMARINA SIMOES  433,57 503,57 468,57 

ESCOLA REF. ENSINO MEDIO ANTONIO CORREIA OLIVEIRA ANDRADE  437,24 500,00 468,21 

ESCOLA REF. ENSINO MEDIO SILVA JARDIM  437,76 498,21 467,99 

ESCOLA REF. ENSINO MEDIO WILSON DE ANDRADE BARRETO  453,62 481,82 466,82 

ESCOLA REF. ENSINO MEDIO MONSENHOR A. DE PADUA SANTOS  425,65 510,71 465,35 

ESCOLA REF. ENSINO MEDIO DR EURICO CHAVES  428,24 503,38 465,31 

ESCOLA REF. ENSINO MEDIO JOAO BEZERRA  449,06 480,68 463,86 

ESCOLA REF. ENSINO MEDIO JOAO VICENTE DE QUEIROZ  431,79 489,81 460,80 

ESCOLA REF. ENSINO MEDIO PEDRO BEZERRA DE MELO  433,43 488,33 460,28 

ESCOLA FREI ORLANDO  434,25 481,67 457,96 

ESCOLA REF. ENSINO MEDIO CORONEL NICOLAU SIQUEIRA  448,69 468,00 457,63 

ESCOLA REF. ENSINO MEDIO OLIVEIRA LIMA 461,66 451,23 456,49 

ESCOLA REF. ENSINO MEDIO JOAO LOPES DE SIQUEIRA SANTOS  449,17 460,83 454,95 

ESCOLA REF. ENSINO MEDIO EURIDICE CADAVAL  444,20 461,11 452,43 

ESCOLA REF. ENSINO MEDIO JOSE JOAQUIM DA SILVA FILHO 429,11 474,29 451,70 

ESCOLA REF. ENSINO MEDIO PASTOR JOSE FLORENCIO RODRIGUES  435,13 466,67 450,90 

ESCOLA REF. ENSINO MEDIO DOM HELDER CAMARA  419,17 476,47 447,82 

ESCOLA REF. ENSINO MEDIO JOSE PEREIRA BURGOS  432,17 448,28 440,09 

ESCOLA REF. ENSINO MEDIO SANTA ANA  434,29 440,38 437,22 

ESCOLA REF. ENSINO MEDIO TITO PEREIRA DE OLIVEIRA  432,50 402,78 418,04 

ESCOLA REF. ENSINO MEDIO ARAO PEIXOTO DE ALENCAR 447,50 383,93 415,71 

ESCOLA REF. ENSINO MEDIO DUQUE DE CAXIAS  414,84 342,71 380,22 

ESCOLA REF. ENSINO MEDIO FREI CAETANO DE MESSINA  409,35 308,87 359,91 

ESCOLAS PÚBLICAS (COM PROVA DE SELEÇÃO) 592,48 651,85 622,08 

ESCOLA DO RECIFE - FCAP UPE 652,03 652,86 652,41 

ESCOLA DE APLICACAO PROFESSOR CHAVES  606,52 677,90 642,21 

COLEGIO DA POLICIA MILITAR DE PERNAMBUCO 568,48 633,17 600,52 

ESCOLA DE APLIC PROFA VANDE SOUZA FERREIRA  542,89 643,45 593,17 

ESCOLAS PÚBLICAS RESTANTES 452,36 522,10 486,60 

LICEU DE ARTES E OFICIOS  528,86 623,36 574,82 

ESCOLA RAIMUNDO HONORIO  468,07 661,25 564,66 

ESCOLA HORTENCIO PEREIRA LIMA 453,15 671,25 562,20 

ESCOLA TOME FRANCISCO DA SILVA  507,22 611,43 559,32 

ESCOLA JOAO GOMES DOS REIS  464,63 651,56 558,10 

ESCOLA CORONEL JOAO FRANCISCO  462,05 647,97 555,01 

ESCOLA ESTADUAL CONEGO ALEXANDRE CAVALCANTI  507,25 605,00 553,80 

ESCOLA FREI CANECA  482,94 621,08 551,01 
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ESCOLA ELOY MALTA DE ALENCAR  434,69 666,18 550,43 

ESCOLA DE JATOBA ENSINO FUND E MEDIO 470,78 623,53 547,15 

ESCOLA ESTADUAL GONCALO ANTUNES BEZERRA  478,60 617,31 546,22 

ESCOLA ESTADUAL DR BENJAMIN CARACIOLO  460,62 624,22 542,42 

ESCOLA CACILDA ALMEIDA  471,30 616,11 542,13 

ESCOLA PADRE ZUZINHA  489,50 590,38 539,67 

ESCOLA FREI ROMEU PEREA  484,21 598,33 539,43 

ESCOLA SERGIO MAGALHAES  467,72 610,42 539,07 

ESCOLA AGRICOLA DE UMAS  438,14 643,75 537,83 

ESCOLA DANTAS BARRETO  478,22 595,83 535,44 

ESCOLA ANTONIO SOUTO FILHO  478,09 594,23 534,01 

ESCOLA MARCELINO CHAMPAGNAT  479,29 589,29 533,85 

GINASIO DE LIMOEIRO ARTHUR CORREIA DE OLIVEIRA  489,27 578,33 533,80 

ESCOLA ESTADUAL NAPOLEAO ARAUJO ENSINO FUNDAMENTAL E 
MEDIO  

458,89 608,70 533,79 

ESCOLA MIGUEL PELLEGRINO  439,38 630,41 533,62 

ESCOLA RAIMUNDO DE CASTRO FERREIRA  448,15 618,42 533,29 

ESCOLA DEPUTADO OSCAR CARNEIRO  480,43 594,23 533,27 

ESC CAPITAO MANOEL GOMES D ASSUNCAO  469,05 596,97 533,01 

ESCOLA COSTA AZEVEDO  473,13 593,75 532,61 

ESCOLA SENADOR PETRONIO PORTELA  476,17 589,02 531,92 

ESC FERNANDO IDALINO BEZERRA ENSINO MEDIO 456,73 608,33 531,57 

ESCOLA PROFESSOR TRAJANO DE MENDONCA  497,06 566,44 531,28 

ESCOLA PROFA ROSETE B DE SOUZA 455,67 609,26 531,07 

COL NORMAL EST DE AFOGADOS DA INGAZEIRA  473,61 590,09 530,77 

ESCOLA EURICO QUEIROZ  452,92 611,50 529,90 

ESCOLA MINISTRO JARBAS PASSARINHO  479,00 581,98 529,90 

ESCOLA PROF FERNANDO MOTA 487,05 574,09 529,79 

ESCOLA ESTADUAL SAO SEBASTIAO  452,41 606,70 528,87 

ESCOLA PROFª JANDIRA DE ANDRADE LIMA 487,51 570,92 528,55 

ESC PRES HUMBERTO CASTELLO BRANCO  466,25 594,32 527,50 

ESCOLA SIGISMUNDO GONCALVES  479,03 576,56 527,05 

ESC PROFA Mª DO SOCORRO ARAGAO FLORENCIO  467,14 586,54 526,84 

ESCOLA DOM BOSCO  475,89 577,68 526,78 

ESCOLA DOM ANTONIO CAMPELO  476,67 576,19 526,43 

ESCOLA LUIZ DELGADO  477,85 576,60 525,94 

ESCOLA MONSENHOR JOSE KEHRLE  475,32 575,00 525,16 

ESCOLA ALUISIO GERMANO  477,14 573,08 525,11 

ESCOLA REGUEIRA COSTA  479,17 568,18 523,68 

ESCOLA CONSELHEIRO SAMUEL MAC DOWELL  467,95 581,03 523,53 

ESCOLA PINTOR MANOEL BANDEIRA  476,34 578,23 523,48 

ESCOLA PADRE LUIZ GONZAGA  469,69 576,92 523,31 

ESCOLA PROF ANTONIO CARNEIRO LEAO  464,92 583,18 523,26 

ESCOLA ESTADUAL CRISTO REI  461,06 586,50 523,16 

ESCOLA SANTA PAULA FRASSINETTI  465,63 586,25 523,07 

ESC SEVERINO CORDEIRO DE ARRUDA  455,02 588,89 521,95 

ESCOLA JOAQUIM ANDRE CAVALCANTI 477,84 565,44 521,64 
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ESCOLA DE PAULISTA  474,34 569,41 521,63 

ESCOLA TECNICA ESTADUAL PROF AGAMENON MAGALHAES  483,61 559,92 521,46 

ESCOLA OTACILIO NUNES DE SOUZA  467,64 576,59 521,26 

ESCOLA MORAIS E SILVA  468,99 572,92 520,95 

ESCOLA PRESIDENTE TANCREDO NEVES  453,54 593,27 520,82 

ESC CONEGO JOAO LEITE GONCALVES DE ANDRADE  481,23 560,00 520,62 

ESCOLA CAPITAO LUIZ REIS  453,91 600,00 520,31 

ESCOLA PE ZACARIAS TAVARES  490,53 553,51 520,20 

ESCOLA PROFª MARIA DE MENEZES GUIMARAES  447,12 597,06 519,95 

ESCOLA PROFESSORA RITA MARIA DA CONCEICAO  484,25 554,51 519,09 

ESCOLA JOSE MANUEL DE QUEIROZ  456,33 585,14 519,04 

ESCOLA ESTADUAL CARLOS SOARES DA SILVA  443,70 594,12 518,91 

ESCOLA RODOLFO AURELIANO  463,61 578,61 518,79 

ESCOLA GOVERNADOR BARBOSA LIMA  481,55 559,07 518,51 

ESCOLA ESTADUAL DE ITAPARICA  442,57 597,00 518,27 

ESC FRANCISCO DE PAULA CORREIA DE ARAUJO  467,68 570,31 517,95 

GINASIO PERNAMBUCANO  489,15 546,91 517,51 

ESCOLA JULIO DE MELLO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO  462,40 577,00 517,50 

ESCOLA PROFESSOR SIMAO AMORIM DURANDO  474,46 560,50 517,48 

ESCOLA FREI JOAO PEREIRA DE SOUZA  447,37 587,50 517,44 

COLEGIO ESTADUAL DE OLINDA  481,23 554,17 517,24 

ESCOLA ANTONIO CASSIMIRO  479,97 554,17 517,07 

ESCOLA ALZIRA DA FONSECA BREUEL  466,42 567,92 516,93 

ESCOLA DEPUTADO AFONSO FERRAZ  455,66 579,04 516,90 

ESCOLA EDMUR ARLINDO DE OLIVEIRA  486,20 548,61 516,56 

ESCOLA PAUL HARRIS  458,50 580,00 516,36 

ESCOLA MACIEL PINHEIRO  472,68 561,54 516,27 

ESCOLA ESCRITOR JOSE DE ALENCAR  462,54 570,31 516,01 

ESCOLA ESTADUAL CONEGO OLIMPIO TORRES  476,43 555,43 515,93 

ESCOLA JESUINO ANTONIO DAVILA  467,92 562,96 515,44 

ESCOLA MANOEL MOREIRA DA COSTA  441,27 589,58 515,43 

ESCOLA RACHEL GERMANO AZEVEDO DE LIRA 443,19 585,00 514,10 

ESCOLA MARIA EMILIA ROMEIRO ESTELITA  470,82 561,84 514,06 

ESCOLA FILIPE CAMARAO  465,59 562,27 513,50 

ESCOLA DE PRIMEIRO GRAU PE MEDEIROS  466,87 558,93 512,90 

ESCOLA JORNALISTA MANUEL AMARAL  462,67 562,83 512,75 

ESCOLA MARIA LUIZA DE BRITO FERREIRA  434,85 590,63 512,74 

ESCOLA ENGENHEIRO LAURO DINIZ  483,77 542,99 512,67 

ESCOLA ALBERTO TORRES  491,53 534,13 512,66 

ESCOLA ESTADUAL FREI EPIFANIO 451,65 573,08 512,36 

ESCOLA ESTADUAL FREI EPIFANIO 451,65 573,08 512,36 

ESCOLA ESTADUAL JOAO DAVID DE SOUZA  468,05 555,95 512,00 

ESCOLA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES  466,38 557,93 511,60 

ESCOLA PROFª Mª CARMO PINTO RIBEIRO  469,46 554,55 511,52 

ESCOLA PROFESSOR OLIVIO MONTENEGRO  473,11 550,69 511,37 

ESCOLA ANDRE CORDEIRO  439,67 585,71 511,16 
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ESCOLA MONSENHOR LUIZ SAMPAIO 456,30 565,34 510,82 

ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA AMELIA COELHO 462,92 560,16 510,79 

ESCOLA PROFESSOR JORGE DE MENEZES  442,42 579,17 510,79 

ESC JOAO CAVALCANTI PETRIBU  466,77 556,03 510,65 

ESCOLA POLIVALENTE COMPOSITOR ANTONIO MARIA  472,37 552,91 510,64 

ESCOLA PROF JORDAO EMERENCIANO  472,18 550,00 510,55 

ESCOLA JOAO MATOS GUIMARAES  474,12 546,25 510,19 

ESCOLA ZEQUINHA BARRETO  481,78 538,54 510,16 

ESC NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO  459,04 560,94 509,99 

ESC NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO  459,04 560,94 509,99 

ESCOLA JOAO BARBALHO  473,58 549,04 509,91 

ESC CORNELIO SOARES ENS FUND E MEDIO  460,79 561,58 509,89 

JOSE SEVERINO DE ARAUJO  460,73 558,78 509,76 

ESCOLA PROFESSOR DONINO  465,81 553,19 509,50 

ESCOLA PROF MANOEL JOAQUIM LEITE  441,04 579,09 509,44 

ESCOLA SYLVIO RABELO  467,55 551,72 509,16 

ESCOLA SANTA TEREZINHA  444,01 573,44 508,72 

ESCOLA ALTO DOS GUARARAPES  453,23 568,75 508,68 

ESCOLA SANTA SOFIA  452,33 566,15 508,65 

ESCOLA JOSE BEZERRA DE ANDRADE  445,79 571,43 508,61 

ESCOLA TRISTAO FERREIRA BESSA  446,58 571,67 508,61 

ESCOLA ESTADUAL COM MANOEL CAETANO DE BRITO  462,60 557,14 508,24 

ESC DO JOVEM PROF MOACYR DE ALBUQUERQUE  466,92 548,58 507,75 

ESCOLA PROFº AGAMENON MAGALHAES 462,86 552,38 507,62 

ESCOLA SOUZA BRANDAO  463,71 554,17 507,13 

ESC PROFª CANDIDA DE ANDRADE MACIEL 457,58 559,21 507,09 

ESCOLA SOLIDONIO PEREIRA DE CARVALHO  456,80 557,29 507,05 

ESCOLA PROFESSOR NELSON CHAVES  459,86 560,71 506,93 

ESCOLA GETULIO D ANDRADE LIMA  460,47 553,03 506,75 

ESCOLA LUIZ RODOLFO DE ARAUJO JUNIOR  463,11 550,00 506,56 

ESCOLA GOVERNADOR ERALDO GUEIROS LEITE 442,84 576,25 506,37 

ESCOLA BARAO DO BONITO  473,05 539,58 506,32 

ESCOLA DR PEDRO AFONSO DE MEDEIROS  442,50 573,53 506,14 

ESCOLA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES  485,76 527,22 506,10 

ESCOLA DESEMBARGADOR JOAO PAES  440,09 573,40 506,05 

ESCOLA DOM VITAL  471,48 542,11 505,89 

ESCOLA ARTUR MENDONCA  506,93 504,69 505,81 

ESCOLA DOM CARLOS COELHO  442,96 567,35 505,15 

ESC MAJOR LELIO ENS FUNDAMENTAL E MEDIO  462,96 547,22 505,09 

ESCOLA MARIA AUXILIADORA LIBERATO  474,56 536,64 505,07 

ESCOLA SAO JOSE  464,99 544,90 504,94 

ESCOLA CARLOS RIOS  443,28 567,50 504,88 

ESCOLA SANTOS DUMONT  472,86 538,05 504,61 

ESCOLA JOAQUIM EUGENIO SILVA 435,99 572,06 504,02 

ESC SENADOR JOAO CLEOFAS DE OLIVEIRA  453,77 553,85 503,81 

ESCOLA FREI CASSIANO COMACCHIO  444,70 564,02 503,64 
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COLEGIO ESTADUAL DE CARUARU NELSON BARBALHO  473,92 533,94 503,39 

ESCOLA PROFA AZINETE RAMOS CARNEIRO  458,79 552,63 503,36 

ESCOLA MARIANO TEIXEIRA  472,13 535,20 503,35 

ESCOLA POLIVALENTE DE ABREU E LIMA  461,70 546,51 503,14 

ESCOLA PROF VICENTE MONTEIRO  477,31 529,31 502,65 

ESCOLA PROFº JOSE MENDES DA SILVA  444,08 563,75 502,46 

ESCOLA AMARO LAFAYETTE  439,65 567,71 502,37 

ESCOLA PROF JOSE BRASILEIRO VILA NOVA  464,62 542,68 502,27 

ESCOLA JOAO CARLOS LOCIO DE ALMEIDA  440,94 564,61 502,09 

ESCOLA PONTES DE MIRANDA  467,73 536,84 501,99 

ESC MARTINS JUNIOR ENS FUND E MEDIO  472,24 532,87 501,47 

ESCOLA NICANOR SOUTO MAIOR  479,67 523,44 501,42 

ESCOLA LUIZ GONZAGA DUARTE  469,40 533,13 501,26 

ESCOLA DONA LEONOR PORTO 450,25 554,55 501,01 

ESCOLA SANTA CRUZ 456,20 546,79 500,92 

ESCOLA QUINTINO BOCAIUVA  449,50 551,56 500,53 

ESCOLA MANUEL BASTOS TIGRE 460,89 539,71 500,30 

ESC MAR ANTONIO ALVES FILHO  459,78 542,39 500,21 

ESCOLA CONEGO JONAS TAURINO 478,29 521,43 499,86 

ESCOLA ERNESTO DE SOUZA LEITE 466,93 533,82 499,42 

ESC PROF ELVIRA VIANA ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO  466,11 532,69 499,40 

ESCOLA LEOBALDO SOARES DA SILVA  445,31 553,45 499,38 

ESCOLA FABIO DA SILVEIRA BARROS  444,38 554,17 499,27 

ESCOLA NESTOR GOMES DE MOURA  463,35 534,78 499,07 

ESCOLA SIZENANDO SILVEIRA  475,29 523,40 498,91 

ESCOLA DR PACIFICO DA LUZ  457,62 541,03 498,79 

ESCOLA CREUSA DE FREITAS CAVALCANTI 434,34 566,33 498,37 

ESCOLA PROFESSOR JERONIMO GUEIROS  468,90 528,32 498,30 

ESCOLA ESTADUAL LENITA FONTES CINTRA  451,65 546,96 498,22 

ESCOLA MARECHAL COSTA E SILVA  446,45 555,00 498,14 

ESCOLA GOV CARLOS DE LIMA CAVALCANTI  466,04 534,00 498,10 

ESCOLA AIRES GAMA  439,81 558,33 497,86 

ESCOLA PROFA MARIA DE LOURDES TEMPORAL  443,43 553,13 497,71 

ESCOLA FREI OTTO  468,02 527,94 497,69 

ESCOLA JOSE EMILIO DE MELO  449,79 546,43 497,62 

ESCOLA CORONEL OTHON  464,38 530,00 497,19 

ESC MARIA RITA DA SILVA LESSA 463,78 531,45 497,08 

ESCOLA BARAO DE EXU  447,71 546,50 496,62 

ESCOLA ESTAD PROF ARIANO VILAR SUASSUNA  466,27 530,56 496,20 

ESCOLA JOSE DE LIMA JUNIOR  458,48 535,78 495,84 

ESCOLA PROFA OLINDINA ALVES SEMENTE  466,84 527,08 495,76 

ESCOLA DOM BOSCO  431,62 564,29 495,67 

ESCOLA PROFESSORA GENEROSA GIL PEREZ  441,28 551,85 495,56 

ESCOLA TAMANDARE ENS FUNDAMENTAL E MEDIO  450,98 546,43 495,52 

ESCOLA DR ADILSON BEZERRA DE SOUZA  463,65 528,43 495,42 

ESCOLA COSTA AZEVEDO  463,62 527,08 495,35 
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ESCOLA PROF MANOEL EDMUNDO  450,44 540,52 494,72 

ESCOLA BENTO AMERICO  485,95 503,33 494,64 

ESCOLA PROFESSOR JOSE CONSTANTINO  462,63 526,04 494,34 

ESCOLA ESTADUAL MADRE IVA BEZERRA DE ARAUJO  449,98 539,84 494,22 

ESCOLA JOSE LOPES DE SIQUEIRA  445,71 544,27 493,98 

ESCOLA DEBORA FEIJO  470,97 518,33 493,89 

ESCOLA PROFESSOR LISBOA  466,66 522,12 493,86 

ESC SEVERINO GOUVEIA DE LIMA  451,76 535,71 493,74 

ESCOLA ESTADUAL JOAO BATISTA DE VASCONCELOS  454,73 533,78 493,73 

ESCOLA ALMIRANTE SOARES DUTRA 472,69 514,71 493,70 

ESCOLA PADRE LUIZ CASSIANO  453,46 533,75 493,61 

ESCOLA MOYSES BARBOSA  456,40 531,41 493,43 

ESCOLA RADIALISTA LUIZ QUEIROGA  451,53 539,66 493,43 

ESCOLA PROF ELISETE LOPES DE LIMA PIRES  451,66 537,50 493,42 

ESCOLA ESTADUAL MONSENHOR JOAO PIRES  434,13 552,50 493,32 

ESC PROF CARLOS FREDERICO DO R MACIEL  471,75 515,63 493,30 

ESCOLA SANTOS COSME E DAMIAO 467,00 520,55 493,23 

ESCOLA BERNARDO VIEIRA 444,46 545,63 492,75 

ESCOLA PEDRO PIRES FERREIRA 475,53 509,38 492,45 

ESCOLA JORNALISTA JOAO FERREIRA GOMES  457,18 527,63 492,41 

ESCOLA SENADOR ADERBAL JUREMA  464,32 521,67 492,37 

ESCOLA PROFESSOR MOTTA E ALBUQUERQUE  472,45 512,93 492,35 

ESCOLA PADRE MACHADO  452,82 535,47 492,31 

ESCOLA OSMAR DE SOUZA FERRAZ  443,90 548,08 492,27 

ESCOLA JOSE CARLOS FLORENCIO  492,11 492,31 492,21 

ESCOLA CLOTILDE DE OLIVEIRA  458,65 526,89 492,14 

ESCOLA MONSENHOR ALVARO NEGROMONTE  460,92 525,00 492,02 

ESCOLA SEBASTIAO TIAGO DE OLIVEIRA  453,75 531,11 492,01 

ESCOLA PADRE ANTONIO BARBOSA JUNIOR  441,37 542,61 491,99 

ESCOLA JUSTULINO FERREIRA GOMES  481,40 502,50 491,95 

ESCOLA SEVERINO FARIAS  458,56 525,99 491,94 

ESCOLA CONEGO FERNANDO PASSOS  440,44 544,78 491,84 

ESCOLA ARISTAQUE JOSE DE VERAS  447,41 539,29 491,76 

ESCOLA PROF URBANO GOMES DE SA 433,31 553,57 491,65 

ESCOLA DR JOAQUIM CORREIA  450,23 533,02 491,62 

ESC N S DE LOURDES ENS FUNDAMENTAL E MEDIO  465,40 517,59 491,50 

ESCOLA DOM JOAO DA MATA AMARAL  469,73 513,25 491,36 

ESCOLA JOSE GLICERIO  447,30 537,00 491,27 

ESCOLA JOAQUIM TAVORA  467,11 515,91 491,20 

ESCOLA MARIA DA CONCEICAO DO REGO B LACERDA  457,82 524,24 491,03 

ESCOLA DE 1º E 2º GRAUS INOCENCIO CORREIA LIMA 432,54 553,13 491,01 

ESCOLA GENERAL JOAQUIM INACIO  453,37 529,67 490,82 

ESCOLA CARLOS PENA FILHO  436,40 551,26 490,81 

ESCOLA EMILIANO PEREIRA BORGES  443,83 537,78 490,80 

ESCOLA SANTO AMARO  459,01 525,00 490,69 

ESCOLA BRASILINO JOSE DE CARVALHO 461,75 521,43 490,56 
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ESCOLA VIDAL DE NEGREIROS  448,25 534,52 490,38 

ESCOLA EDSON SIMOES  457,28 523,44 490,36 

ESCOLA ESTADUAL JOAO XXIII  455,30 526,83 490,21 

ESCOLA IRNERO IGNACIO-ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO  484,78 495,59 490,18 

ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DA PENHA  435,89 546,59 490,01 

ESCOLA JOAQUIM AMAZONAS  451,10 529,27 489,71 

ESCOLA TRES MARIAS  441,77 537,50 489,64 

ESCOLA DOM PEDRO BANDEIRA DE MELO  442,32 536,76 489,54 

ESCOLA PROFESSOR EPITACIO ANDRE DIAS  473,20 507,29 489,46 

ESCOLA JOSE ANTONIO FAGUNDES  465,08 515,00 489,43 

ESCOLA ARNALDO ALVES CAVALCANTI ENSINO FUNDAMENTAL E 
MEDIO  

471,91 506,90 489,40 

ESCOLA MARIA GAYAO PESSOA GUERRA  447,21 532,64 489,34 

ESCOLA INSTITUTO PRESBITERIANO DE HELIOPOLIS  455,39 523,65 489,29 

ESCOLA PEDRO SANTOS ESTIMA 445,43 534,26 489,04 

ESCOLA MARIA AMALIA  458,78 525,00 488,88 

ESCOLA ANIZIO RODRIGUES COELHO  446,69 533,93 488,81 

ESCOLA PROF ERALDO CAMPOS  445,64 539,29 488,62 

ESCOLA QUITERIA WANDERLEY SIMOES  462,78 514,73 488,53 

ESC DOMINGOS ALBUQUERQUE 451,96 525,00 488,48 

ESCOLA ANTONIO DE AMORIM COELHO  440,46 538,64 488,46 

ESCOLA PROFESSOR BRASILIANO DONINO DA COSTA LIMA 451,51 525,00 488,26 

ESCOLA ANIBAL CARDOSO  452,17 523,53 487,85 

ESCOLA DR LUIZ CABRAL DE MELO  446,38 529,17 487,46 

ESCOLA ALBERTINA DA COSTA SOARES 434,18 540,00 487,09 

ESCOLA TERESA TORRES  470,87 503,75 487,04 

ESCOLA ARGENTINA CASTELLO BRANCO  458,61 515,28 486,94 

ESCOLA OLIVEIRA LIMA  464,19 509,40 486,21 

ESCOLA JOAQUIM XAVIER DE BRITO  464,42 508,46 486,12 

ESCOLA SEVERINO DE ANDRADE GUERRA  449,28 525,00 485,99 

ESCOLA AGRICOLA LUIZ DIAS LINS  458,08 514,58 485,94 

ESCOLA PADRE FRANCISCO CARNEIRO  447,13 529,17 485,74 

ESCOLA DIARIO DE PERNAMBUCO  472,89 498,68 485,46 

ESCOLA JOAO PESSOA GUERRA 458,49 512,37 485,43 

ESCOLA JARBAS PERNAMBUCANO  450,74 520,97 485,30 

ESC ALMIRANTE TAMANDARE  465,30 506,43 485,29 

ESCOLA ELEANOR ROOSEVELT  465,54 505,00 485,27 

ESCOLA JOSE RODRIGUES DE CARVALHO  435,19 536,76 485,24 

ESCOLA SENADOR NOVAES FILHO  452,82 517,36 485,09 

ESCOLA PROF CANDIDO PESSOA  433,18 539,29 485,00 

ESCOLA ANIBAL FALCAO  450,20 522,62 484,76 

ESCOLA PEDRO BARROS FILHO  473,98 496,05 484,73 

ESCOLA NOSSA SENHORA AUXILIADORA 430,01 545,59 484,59 

ESCOLA MONSENHOR ARRUDA CAMARA  438,18 530,77 484,47 

ESCOLA ESTELITA TIMOTEO  463,12 506,25 484,42 

ESCOLA ESTADUAL GREGORIO BEZERRA  435,81 534,58 484,39 

ESCOLA ESTADUAL ELISA MARQUES DE ASSIS  446,68 523,96 483,77 
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BARROS CAVALCANTI  448,13 520,83 483,50 

ESCOLA PROF BENEDITO CUNHA MELO  442,69 526,45 483,39 

ESCOLA ELIZEU ARAUJO  455,91 512,50 483,35 

ESCOLA MARIA EUGENIA LOPES GOMES  458,59 508,11 483,35 

ESCOLA RAIMUNDO BATISTA ANGELIM  442,58 526,44 483,34 

ESCOLA JOAO BATISTA DE VASCONCELOS 451,24 515,00 482,67 

ESCOLA DOUTOR FRANCISCO SIQUEIRA C DA CUNHA  465,23 500,00 482,62 

ESCOLA MONSENHOR JOAO RODRIGUES DE CARVALHO  446,40 519,66 482,42 

ESCOLA JOSE LINS DE FIGUEIREDO  461,68 503,13 482,40 

ESCOLA PROF LEAL DE BARROS 467,45 496,98 482,22 

ESCOLA RODOLFO PAIVA ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO  455,14 510,16 482,22 

ESCOLA CUSTODIO PESSOA  448,98 516,77 482,04 

ESCOLA HUMBERTO LINS BARRADAS  466,53 498,44 482,00 

ESCOLA PADRE MAURILO SAMPAIO  440,94 524,22 481,94 

ESCOLA AMAURY DE MEDEIROS  459,75 504,82 481,71 

ESCOLA ASSIS CHATEAUBRIAND 482,94 480,43 481,71 

ESC PROFA ZULMIRA DE PAULA ALMEIDA 438,20 525,00 481,60 

ESCOLA PADRE MANOEL DE PAIVA NETTO  439,53 523,84 481,20 

ESCOLA AUGUSTA CORDEIRO DE MELO  431,38 530,95 481,17 

ESCOLA DR FRANCISCO PESSOA DE QUEIROZ  449,39 515,38 481,17 

ESCOLA DA INDEPENDENCIA  454,29 507,95 481,12 

ESCOLA MARIA EMILIA CANTARELLI ENS FUN E MEDIO  450,61 511,18 480,90 

ESCOLA DESEMBARGADOR JOSE NEVES FILHO 461,50 500,00 480,75 

ESCOLA SATURNINO DE BRITO  469,49 492,24 480,67 

ESCOLA ROTARY DE NOVA DESCOBERTA  441,48 522,62 480,21 

ESCOLA MACIEL MONTEIRO  449,66 511,18 480,02 

ESCOLA LAGOA ENCANTADA  461,26 499,50 480,01 

ESCOLA PROF MARIO SETTE  468,75 491,43 480,01 

ESC EMIDIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE 456,59 503,13 479,86 

ESCOLA ESCRITOR PAULO CAVALCANTI  449,44 514,06 479,85 

ESCOLA ABILIO MONTEIRO  464,28 495,37 479,83 

ESCOLA MARECHAL EURICO GASPAR DUTRA  457,08 504,29 479,71 

ESCOLA DE GAIBU  448,74 510,00 479,37 

ESCOLA AUREA DE MOURA CAVALCANTI  446,40 513,98 479,35 

ESCOLA ANTONIO COUTINHO  413,66 549,17 479,23 

ESCOLA PROTAZIO SOARES DE SOUZA  440,27 518,00 479,14 

ESCOLA ALVARO LINS  440,75 521,19 479,02 

ESCOLA DES ANTONIO DA SILVA GUIMARAES  455,36 503,05 478,92 

ESCOLA PE AGOBAR VALENCA ENS FUN MEDIO  448,08 510,00 478,53 

ESCOLA EDISON NOLASCO  460,63 496,15 478,39 

ESCOLA SAO JOSE  453,15 506,25 478,14 

ESCOLA PEDRO TAVARES  442,31 513,79 478,05 

ESCOLA SENADOR NILO COELHO  454,37 502,21 477,94 

ESCOLA LUISA GUERRA  441,03 515,79 477,92 

ESCOLA ANIBAL FERNANDES  444,79 513,46 477,85 

ESCOLA SIMON BOLIVAR  455,14 502,27 477,68 
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ESCOLA GUMERCINDO CABRAL  417,20 538,04 477,62 

ESCOLA PROFA ADELINA ALMEIDA  429,92 528,13 477,53 

ESCOLA PROFESSOR AURELIANO GONCALVES DOS SANTOS  414,45 539,17 476,81 

ESCOLA TIMBI  437,69 515,74 476,72 

ESCOLA MANOEL RIBEIRO DAMASCENO  462,12 490,38 476,25 

ESCOLA PASTOR AMARO DE SENA  460,25 491,67 475,96 

ESCOLA PROF ODETE ANTUNES  449,14 501,92 475,53 

ESCOLA PADRE GUEDES  442,90 508,97 475,52 

ESCOLA TOME GIBSON  436,37 516,00 475,40 

ESCOLA MURILO BRAGA  437,32 516,88 475,20 

ESCOLA SAO FRANCISCO DE ASSIS  450,32 500,00 475,16 

ESCOLA EDUARDO COELHO  442,43 508,93 475,10 

ESCOLA ELVIRA GRANJA DE SOUZA  416,33 538,50 475,07 

ESCOLA MONSENHOR ALFREDO DAMASO  467,44 482,69 475,07 

ESCOLA EDUCADOR PAULO FREIRE  452,88 497,86 474,74 

ESCOLA JOAO RODRIGUES CARDOSO  462,10 487,18 474,48 

ESCOLA ENEIDA RABELLO  456,91 492,14 474,04 

ESCOLA PRESIDENTE CASTELO BRANCO  448,09 502,68 474,00 

ESCOLA MONS LANDELINO BARRETO LINS  443,82 505,77 473,65 

ESCOLA AGRICOLA DO PAJEU  441,61 507,35 473,54 

ESCOLA SOLIDONIO LEITE 454,10 493,24 473,16 

ESCOLA PROFESSORA JUDITH GOMES DE BARROS  434,31 526,19 472,90 

ESCOLA PROFESSOR ALFREDO FREYRE  452,86 494,08 472,44 

ESC AUGUSTO LUCIO DA SILVA ENS FUND E MEDIO  448,08 496,63 472,36 

ESCOLA CORONEL JOSE ABILIO  442,19 504,43 472,21 

ESCOLA ASCENSO FERREIRA  417,07 527,08 472,08 

ESCOLA ANTONIO PADILHA  438,66 508,93 472,01 

ESC EURICO PFISTERER ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO  443,31 501,63 471,85 

ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO MADEIROS  447,74 498,17 471,51 

ESCOLA STELA MARIA DOS SANTOS P BARROS  432,95 511,72 471,14 

ESCOLA CEL ALFREDO BRANDAO  431,36 513,46 470,89 

ESCOLA SENADOR PAULO GUERRA  422,05 523,13 470,77 

ESCOLA JULIA GOMES DE ARAUJO  423,39 517,50 470,45 

ESTADUAL MALAQUIAS MENDES DA SILVA  442,30 500,00 470,22 

ESCOLA METHODIO DE GODOY LIMA  437,40 505,30 469,88 

ESC PROF JOSE VICENTE BARBOSA  456,87 482,37 469,62 

ESCOLA PROFESSORA CARLOTA BRECKENFELD 458,26 480,43 469,35 

ESCOLA JORNALISTA JADER DE ANDRADE  439,96 499,55 468,96 

ESCOLA HEROIS DA RESTAURACAO  440,42 498,44 468,55 

ESCOLA MANOEL BACELAR  452,61 484,15 468,38 

ESC LUIZ PEREIRA JUNIOR  438,84 496,23 467,54 

ESCOLA NOVA CRUZ  472,49 462,50 467,50 

ESCOLA DR JAIME MONTEIRO  435,21 501,39 467,41 

ESCOLA HENRIQUE DIAS ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO  446,32 488,46 467,39 

ESCOLA JAIME COELHO  454,30 480,13 466,89 

ESCOLA PADRE NERCIO RODRIGUES  444,51 488,75 466,09 
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ESC VIRGEM DO SOCORRO ENSINO FUND E MEDIO  444,86 486,36 465,61 

ESCOLA NARCISO CORREIA  454,26 477,27 465,51 

ESCOLA POETA CARLOS DRUMOND DE ANDRADE  430,52 507,50 465,51 

ESCOLA PAROQUIAL DE MENORES  425,62 504,17 464,89 

ESC PROF MANOEL DE QUEIROZ  443,60 487,86 464,82 

ESCOLA LIONS DE PARNAMIRIM  441,43 489,38 464,82 

ESCOLA PROFESSORA ISAURA DE FRANCA  424,08 507,35 464,53 

ESCOLA ADELAIDE PESSOA CAMARA 439,82 491,03 464,47 

ESCOLA ESTADUAL PADRE NICOLAU PIMENTEL  451,27 477,68 464,47 

ESCOLA JOAO PAULO I  447,49 482,61 464,32 

ESCOLA DR JOAO ALFREDO  455,57 473,30 464,24 

ESCOLA DR FERNANDO PESSOA DE MELLO  448,12 480,63 463,98 

ESCOLA ANISIO VERAS 423,68 503,85 463,76 

ESCOLA VILA RICA  458,65 468,42 463,41 

ESCOLA JACOB ANTONIO DE OLIVEIRA  433,83 490,63 462,23 

ESCOLA ESTADUAL BENIGNO PESSOA DE ARAUJO  449,78 474,48 462,00 

ESCOLA SAO CRISTOVAO  457,90 465,00 461,45 

ESCOLA POETA MAURO MOTA  453,03 468,27 460,65 

ESCOLA CEL VALERIANO EUGENIO DE MELO 429,86 491,18 460,52 

ESCOLA CORSINA BRAGA  458,25 459,65 458,94 

ESCOLA SOFRONIO PORTELA  440,11 477,78 458,60 

ESC PRESIDENTE ARTHUR DA COSTA E SILVA 437,97 477,50 457,74 

ESC JOAO FERNANDES DA SILVA ENS FUNDAMENTAL E MEDIO  451,61 463,64 457,57 

ESCOLA DOM VITAL  445,52 469,51 457,52 

ESCOLA CARDEAL DOM JAIME CAMARA 468,33 446,67 457,50 

ESCOLA PROFESSORA ELISA COELHO  432,27 483,93 457,21 

ESCOLA JOAQUIM SILVERIO PIMENTEL  442,56 472,97 456,80 

ESCOLA MANOEL PEREIRA LINS  455,65 457,81 456,73 

ESCOLA JOSE MARIANO  448,67 464,58 456,31 

ESCOLA JOAQUIM NABUCO  430,60 484,38 455,91 

ESCOLA PROF HELENA PUGO  443,78 469,27 455,89 

ESCOLA JORNALISTA COSTA PORTO  434,83 476,47 455,65 

ESCOLA SANTO INACIO DE LOYOLA  436,79 474,42 455,18 

ESCOLA PROFESSOR HUMBERTO SOARES  427,99 483,33 454,77 

ESCOLA HENRIQUETA DE OLIVEIRA  468,98 438,64 454,47 

ESCOLA ANA FAUSTINA  438,57 471,05 453,81 

ESCOLA PROFº NATANAEL BARBOSA MEDRADO  428,46 480,95 453,80 

ESCOLA ESTADUAL MANOEL GONCALVES DE LIMA  436,41 471,62 453,55 

ESCOLA PADRE AMERICO NOVAIS  449,37 457,61 453,49 

ESCOLA PROF ISMENIA LEMOS WANDERLEY  432,58 474,24 453,41 

ESCOLA DOM MALAN  447,78 459,38 453,40 

ESCOLA ANTONIO TIMOTEO  437,71 468,00 452,86 

HENRIQUE JUSTINO DE MELO ENSINO MEDIO  446,93 458,75 452,84 

ESCOLA SERAFICO RICARDO  427,85 475,00 451,43 

ESCOLA REGINA PACIS 439,61 463,16 451,38 

ESCOLA ZUMBI DOS PALMARES  424,51 476,47 450,49 
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ESCOLA HERCULANO BANDEIRA  435,99 464,63 450,14 

ESCOLA PEDRO CELSO  454,12 445,95 450,03 

ESC PROFESSORA MARIA ALVES MACHADO  440,69 460,00 450,00 

ESCOLA VILA DOS MILAGRES  422,47 477,50 449,99 

ESCOLA PADRE DEHON  440,39 459,38 449,88 

ESCOLA BARROS CARVALHO  431,09 469,12 449,05 

ESCOLA VIGARIO JOAO INACIO-ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO  450,68 446,88 448,78 

ESCOLA ANTONIO ALVES DE ARAUJO  463,01 431,62 447,31 

ESCOLA PROFESSORA GALTEMIR LINS 440,96 453,75 447,20 

ESCOLA MAESTRO NELSON FERREIRA  427,48 465,48 446,48 

ESCOLA LANDELINO ROCHA  440,66 452,27 446,47 

ESCOLA SENADOR PAULO PESSOA GUERRA  449,78 442,50 446,23 

ESCOLA MINISTRO MARCOS FREIRE  441,19 451,39 446,15 

ESCOLA MISSIONARIO SAO BENTO  454,91 436,54 445,72 

ESCOLA RAIMUNDO DINIZ  436,67 454,17 445,07 

ESCOLA PADRE JOSE MOUSINHO  465,26 423,08 444,95 

ESCOLA NELSON ARAUJO  430,33 457,50 443,92 

ESC DUQUE DE CAXIAS ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO  450,10 437,50 443,80 

ESCOLA ERUNDINA NEGREIROS DE ARAUJO  437,48 450,00 443,61 

ESCOLA GUEDES ALCOFORADO  432,24 456,82 443,51 

ESCOLAS JOAO VICENTE DE QUEIROZ  415,51 470,45 442,98 

ESCOLA PROF ADELIA LEAL FERREIRA  434,90 450,00 442,45 

ESC SIMOA GOMES  442,69 440,38 441,54 

ESCOLA ESTADUAL DR CAETANO MONTEIRO  405,01 477,94 441,48 

ESCOLA MARIA CECILIA BARBOSA LEAL 445,32 437,50 441,41 

ESCOLA CAIO PEREIRA  455,04 426,25 441,00 

ESCOLA AZARIAS SALGADO  442,09 439,58 440,84 

ESCOLA JUSTA BARBOSA DE SALES  445,45 434,09 439,77 

ESCOLA DONA MARIA TERESA CORREA  423,76 456,67 439,19 

ESC PROF JOAQUIM AUGUSTO NORONHA FILHO  439,30 436,67 438,05 

ESCOLA DESPORTISTA RUBEM RODRIGUES MOREIRA  427,09 450,89 438,02 

ESCOLA MARIA DO CEU BANDEIRA  421,17 453,13 437,15 

ESCOLA JULIO CORREIA DE OLIVEIRA  434,66 439,47 437,07 

ESCOLA ESTADUAL PAU BRASIL  406,99 471,43 437,06 

ESCOLA VIGARIO PEDROSA ENSINO DE 1 GRAU  428,64 443,75 435,97 

ESCOLA PINTOR LAURO VILLARES 441,48 428,33 434,91 

ESCOLA SANTA APOLONIA  418,45 450,00 434,23 

ESCOLA JOSE VILELA  444,07 421,53 432,95 

ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO PEREIRA DA COSTA  429,07 435,61 432,34 

ESCOLA ANTONIO JAPIASSU  420,57 444,64 432,19 

ESCOLA MONSENHOR JOAO MARQUES  435,23 427,91 431,57 

ESC IRMA ELIZABETH ENS FUND E MEDIO  419,72 444,55 431,49 

ESCOLA IRACEMA MOURA DE MORAES VERAS  434,55 427,38 431,05 

ESCOLA GERCINO DE PONTES  457,82 397,50 430,40 

ESCOLA ANTONIA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE  430,79 428,57 429,75 

ESCOLA FRANCISCO ALVES DE CARVALHO  396,59 455,77 426,18 
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ESCOLA PROF ANTONIO PEDRO DE AGUIAR  422,41 419,32 420,90 

ESCOLA CLIDIO DE LIMA NIGRO  419,54 419,64 419,59 

ESCOLA FRANCISCO PIRES  443,48 393,92 419,03 

ESCOLA ANTONIO DIAS CARDOSO  437,72 398,44 418,08 

ESCOLA PROF JESUINA PEREIRA REGO  465,10 369,12 417,11 

ESCOLA PROFA ABIGAIL GUERRA  438,12 391,41 414,76 

ESCOLA CRISTIANO BARBOSA E SILVA  410,41 417,86 413,89 

ESCOLA DES CARLOS XAVIER PAES BARRETTO 426,01 397,50 411,76 

ESCOLA PROFESSORA JOSEFINA GOMES ARAUJO 389,78 431,67 409,41 

ESCOLA ESTADUAL BARRA DO SIRINHAEM  416,53 391,67 404,10 

ESCOLA ESTADUAL TEOTONIO CORREIA DA SILVA  423,34 380,00 401,67 

ESCOLA ANTONIO NUNES DOS SANTOS 404,64 393,33 399,17 

ESCOLA BEM-TE-VI  429,61 366,67 399,15 
 

Fonte: Elaboração própria, baseado em dados do MEC/Inep. 
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ANEXO B 

 

Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA 
 

ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

A
C

U
M

U
L

A
D

O
 ANUAL 

2008 0,54 0,49 0,48 0,55 0,79 0,74 0,53 0,28 0,26 0,45 0,36 0,28 5,90% 

2009 0,48 0,55 0,20 0,48 0,47 0,36 0,24 0,15 0,24 0,28 0,41 0,37 4,31% 

 

Fonte: Base de dados do Portal Brasil e IBGE  

(disponível em: http://www.portalbrasil.net/ipca.htm - Acesso em: 04/06/2011) 
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ANEXO C 

 

Salário médio* (exceto professores da educação básica) 
 

UF 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Rondônia 596 522 603 799 776 739 889 

Acre 588 537 530 630 715 793 1.000 

Amazonas 546 540 639 736 771 789 875 

Roraima 637 575 514 882 799 819 949 

Pará 428 447 470 530 656 664 723 

Amapá 679 612 795 744 849 859 993 

Tocantins 408 473 466 618 631 702 786 

Maranhão 281 333 292 464 424 498 569 

Piauí 221 254 311 394 447 450 499 

Ceará 295 333 391 418 455 514 556 

Rio Grande do Norte 359 409 529 595 946 649 670 

Paraíba 322 385 422 499 551 663 667 

Pernambuco 333 446 454 500 558 593 662 

Alagoas 341 333 425 496 565 586 612 

Sergipe 392 433 463 544 678 726 730 

Bahia 363 379 423 485 577 590 630 

Minas Gerais 495 569 625 701 772 827 880 

Espírito Santo 508 712 669 730 958 902 914 

Rio de Janeiro 885 937 983 1.077 1.284 1.210 1.329 

São Paulo 922 887 1.007 1.086 1.174 1.227 1.419 

Paraná 602 731 788 859 991 1.042 1.094 

Santa Catarina 702 694 820 977 917 1.038 1.140 

Rio Grande do Sul 624 677 725 796 827 967 1.020 

Mato Grosso do Sul 593 598 742 792 920 957 1.064 

Mato Grosso 612 647 680 835 945 1.064 990 

Goiás 553 626 735 764 851 902 966 

Distrito Federal 1.280 1.414 1.673 1.747 1.928 2.112 2.195 

BRASIL 609 643 713 794 883 921 1.009 
 

(*) Renda do trabalho principal padronizado para 40 horas semanais 

Fonte: Elaboração própria, com base em dados do IBGE. 
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Salário médio* – Professores da educação básica (rede pública não-federal) 
 

UF 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Rondônia 994 1.001 1.437 1.058 2.142 1.371 1.434 

Acre 930 1.208 1.549 1.307 1.520 1.623 1.844 

Amazonas 917 1.134 1.257 1.067 1.417 1.598 1.528 

Roraima 1.215 1.465 1.860 1.745 1.629 1.751 2.600 

Pará 868 820 1.055 923 1.135 1.417 1.391 

Amapá 1.194 1.222 1.787 1.958 1.760 1.615 2.239 

Tocantins 824 852 976 954 1.255 1.483 1.377 

Maranhão 732 742 1.593 817 1.029 1.313 1.390 

Piauí 539 673 980 891 984 1.105 1.176 

Ceará 648 730 902 815 896 1.146 1.194 

Rio Grande do Norte 714 706 1.059 807 1.088 1.232 1.353 

Paraíba 706 714 972 816 1.121 1.057 1.349 

Pernambuco 701 719 907 832 940 982 1.129 

Alagoas 620 671 1.068 824 995 1.298 1.361 

Sergipe 719 953 1.959 1.091 1.361 1.611 1.800 

Bahia 646 726 1.032 858 1.050 1.136 1.224 

Minas Gerais 1.044 992 1.237 1.205 1.375 1.443 1.510 

Espírito Santo 925 1.117 1.248 1.055 1.460 1.401 1.662 

Rio de Janeiro 1.331 1.372 1.969 1.800 2.055 2.044 2.236 

São Paulo 1.305 1.317 1.772 1.612 1.743 1.845 1.855 

Paraná 987 1.352 1.439 1.301 1.474 1.633 1.901 

Santa Catarina 968 1.020 1.298 1.237 1.256 1.366 1.568 

Rio Grande do Sul 1.106 1.146 1.489 1.342 1.421 1.658 1.665 

Mato Grosso do Sul 901 1.907 1.493 1.247 1.521 1.759 2.009 

Mato Grosso 923 1.076 1.475 1.218 1.413 .1.422 1.665 

Goiás 767 986 1.197 1.163 1.196 1.364 1.426 

Distrito Federal 1.613 1.822 3.019 2.248 2.933 3.360 3.353 

BRASIL 994 1.072 1.439 1.244 1.423 1.527 1.624 
 

(*) Renda de trabalho principal padronizado para 40 horas semanais 

Fonte: Elaboração própria, com base em dados do IBGE. 
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Salário médio* – Professores da educação básica (rede estadual) 
 

UF 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Rondônia 1.088 1.122 1.330 1.863 2.841 1.529 1.656 

Acre 902 1.352 1.319 1.826 1.870 1.894 2.166 

Amazonas 1.119 11.71 1.306 1.458 1.559 1.908 1.837 

Roraima 1.333 1.674 1.936 1.856 1.722 2.059 2.983 

Pará 1.078 1.126 1.147 1.466 1.545 1.983 2.022 

Amapá 1.432 1.492 2.087 1.910 2.125 2.256 2.553 

Tocantins 922 992 1.115 1.194 1.463 1.452 1.627 

Maranhão 1.185 1.256 1.349 1.564 1.366 1.973 2.062 

Piauí 597 863 980 1.233 1.176 1.274 1.444 

Ceará 974 1.254 1.281 1.198 1.348 1.611 1.552 

Rio Grande do Norte 929 748 938 1.610 1.199 1.395 1.101 

Paraíba 727 745 756 1.030 1.277 1.025 1.567 

Pernambuco 926 881 835 1.006 1.041 1.051 1.308 

Alagoas 811 770 888 1.058 1.529 1.584 1.350 

Sergipe 997 1.229 1.140 2.644 1.323 1.849 1.902 

Bahia 884 911 1.083 1.300 1.165 1.496 1.471 

Minas Gerais 1.118 1.077 1.163 1.210 1.493 1.533 1.514 

Espírito Santo 805 1.333 1.177 1.168 1.222 1.727 1.922 

Rio de Janeiro 1.669 1.720 1.873 2.252 2.520 2.213 2.751 

São Paulo 1.279 1.226 1.605 1.840 1.816 1.846 1.910 

Paraná 1.184 1.872 1.521 1.991 1.792 2.026 2.266 

Santa Catarina 950 1.036 1.312 1.367 1.439 1.486 1.603 

Rio Grande do Sul 1.165 1.050 1.205 1.356 1.357 1.552 1.608 

Mato Grosso do Sul 985 3.936 1.395 1.732 1.654 1.987 2.436 

Mato Grosso 1.105 1.300 1.251 1.730 1.626 1.607 1.949 

Goiás 696 1.018 1.246 1.418 1.229 1.514 1.591 

Distrito Federal        

BRASIL 1.132 1.255 1.375 1.648 1.678 1.769 1.873 
 

(*) Renda de trabalho principal padronizado para 40 horas semanais 

Fonte: Elaboração própria, com base em dados do IBGE. 
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Salário médio* – Professores da educação básica (rede municipal) 
 

UF 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Rondônia 665 840 695 851 1.130 1.020 1.096 

Acre 954 1.022 963 1.061 1.041 1.392 1.464 

Amazonas 744 916 938 1.120 1.323 1.459 1.287 

Roraima 1.139 1.013 1.318 1.336 1.299 1.246 1.859 

Pará 755 752 785 887 976 1.231 1.152 

Amapá 690 663 1.518 996 1.073 1.027 1.391 

Tocantins 693 673 693 792 1.033 1.515 1.121 

Maranhão 514 638 723 885 914 1.144 1.151 

Piauí 477 573 672 835 872 1.055 1.068 

Ceará 549 543 613 742 768 1.033 1.072 

Rio Grande do Norte 643 669 698 814 1.004 1.146 1.482 

Paraíba 692 675 837 826 1.023 1.081 1.209 

Pernambuco 604 668 739 765 893 960 1.046 

Alagoas 564 706 796 903 88 1.164 1.364 

Sergipe 577 886 985 1.271 1.385 1.465 1.709 

Bahia 554 647 714 850 1.006 1.015 1.125 

Minas Gerais 801 896 1.083 1.021 1.254 1.359 1.504 

Espírito Santo 865 822 911 1.167 1.571 1.268 1.551 

Rio de Janeiro 1.483 1.454 1.473 2.005 1.662 1.828 1.891 

São Paulo 1.227 1.273 1.478 1.684 1.662 1.844 1.785 

Paraná 860 959 1.000 1.173 1.262 1.282 1.514 

Santa Catarina 873 931 1.128 1.177 1.138 1.288 1.539 

Rio Grande do Sul 1.060 1.217 1.262 1.473 1.475 1.763 1.717 

Mato Grosso do Sul 705 1.062 1.053 1.303 1.440 1.505 1.607 

Mato Grosso 738 814 1.129 1.123 1.228 1.243 1.346 

Goiás 755 924 996 892 1.167 1.253 1.233 

Distrito Federal        

BRASIL 850 914 1.003 1.161 1.234 1.357 1.425 
 

(*) Renda de trabalho principal padronizado para 40 horas semanais 

Fonte: Elaboração própria, com base em dados do IBGE. 
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Variação percentual do salário médio* (exceto professores da educação 
básica) 
 

UF 2004/2003 2005/2004 2006/2005 2007/2006 2008/2007 2009/2008 2009/2003 

Rondônia 12,40 15,56 32,50 -2,84 -4,79 20,24 49,19 

Acre -8,69 -1,31 19,00 13,48 10,85 26,15 70,15 

Amazonas -1,14 18,23 15,17 4,84 2,29 10,86 60,05 

Roraima -9,84 -10,46 71,51 -9,40 2,40 15,88 48,87 

Pará 4,42 5,30 12,65 23,73 1,29 8,81 68,90 

Amapá -9,89 30,02 -6,43 14,13 1,18 15,60 46,33 

Tocantins 15,84 -1,34 32,58 2,08 11,22 11,94 92,58 

Maranhão 18,59 -12,26 58,71 -8,51 17,30 14,19 102,40 

Piauí 14,95 22,55 26,59 13,46 0,72 10,93 126,08 

Ceará 13,02 17,32 6,86 8,98 12,83 8,19 88,50 

Rio Grande do Norte 13,69 29,55 12,39 59,08 -31,39 3,17 86,42 

Paraíba 19,43 9,59 18,29 10,48 20,,0 0,67 106,97 

Pernambuco 34,11 1,69 10,24 11,63 6,20 11,57 98,85 

Alagoas -2,31 27,70 16,57 13,90 3,66 4,57 79,54 

Sergipe 10,56 6,91 17,48 24,75 7,06 1,51 86,41 

Bahia 4,45 11,57 14,65 18,97 2,39 6,69 73,65 

Minas Gerais 15,15 9,78 12,17 10,11 7,06 6,42 77,88 

Espírito Santo 40,13 -6,07 9,12 31,28 -5,87 1,28 79,75 

Rio de Janeiro 5,90 4,94 9,51 19,24 -5,71 9,79 50,21 

São Paulo -3,80 13,55 7,88 8,06 4,56 15,60 53,91 

Paraná 21,44 7,86 9,03 15,29 5,12 5,05 81,82 

Santa Catarina -1,11 18,06 19,17 -6,11 13,18 9,82 62,35 

Rio Grande do Sul 8,57 7,00 9,79 3,99 16,85 5,51 63,50 

Mato Grosso do Sul 0,90 24,07 6,71 16,18 4,06 11,09 79,40 

Mato Grosso 5,75 5,01 22,81 13,21 9,42 -4,27 61,73 

Goiás 13,06 17,45 4,00 11,40 5,94 7,10 74,58 

Distrito Federal 10,44 18,28 4,44 10,37 9,56 3,92 71,44 

BRASIL 5,64 10,79 11,41 11,17 4,34 9,55 65,69 
 

(*) Renda de trabalho principal padronizado para 40 horas semanais 

Fonte: Elaboração própria, com base em dados do IBGE. 
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Variação percentual do salário médio* (exceto professores da educação 
básica) 
 

UF 2004/2003 2005/2004 2006/2005 2007/2006 2008/2007 2009/2008 2009/2003 

Rondônia 0,76 43,51 -26,40 102,52 11,06 4,65 44,31 

Acre 29,90 28,23 -15,64 16,29 14,36 13,58 98,24 

Amazonas 23,64 10,81 -15,10 32,86 3,21 -4,35 66,61 

Roraima 20,59 26,95 -6,14 -6,68 21,97 48,45 114,02 

Pará -5,49 28,59 -12,48 23,00 12,74 -1,85 60,30 

Amapá 2,36 46,19 9,54 -10,11 8,51 38,60 87,47 

Tocantins 3,40 14,53 -2,30 31,56 2,94 -7,20 66,96 

Maranhão 1,39 114,53 -48,73 25,99 9,38 5,86 89,83 

Piauí 24,95 45,55 -8,99 10,34 3,34 6,42 118,35 

Ceará 12,64 23,54 -9,66 9,86 9,55 4,14 84,07 

Rio Grande do Norte -1,17 50,04 -23,85 34,84 11,28 9,89 89,45 

Paraíba 1,17 36,06 -16,10 37,39 5,20 27,61 90,97 

Pernambuco 2,55 26,17 -8,24 12,96 6,04 14,99 61,09 

Alagoas 8,23 59,24 -22,83 20,73 16,77 4,84 119,52 

Sergipe 32,62 105,55 -44,30 24,72 9,45 11,78 150,50 

Bahia 12,37 42,07 -16,86 22,38 5,50 7,72 89,40 

Minas Gerais -4,98 24,67 -2,62 14,11 3,67 4,63 44,53 

Espírito Santo 20,77 11,72 -15,45 38,36 5,65 18,69 79,71 

Rio de Janeiro 3,10 43,52 -8,58 14,18 6,64 11,59 68,08 

São Paulo 0,92 34,58 -9,01 8,09 3,36 0,51 42,16 

Paraná 36,93 6,45 -9,63 13,34 5,08 16,41 92,55 

Santa Catarina 5,28 27,26 -4,65 1,48 2,34 14,81 61,94 

Rio Grande do Sul 3,61 29,96 -9,86 5,87 2,58 0,37 50,56 

Mato Grosso do Sul 111,56 -21,69 -16,48 21,98 1,75 14,24 122,90 

Mato Grosso 16,56 37,07 -17,40 16,04 2,22 17,07 80,40 

Goiás 28,47 21,50 -2,84 2,82 3,91 4,56 85,94 

Distrito Federal 12,94 65,67 -25,54 30,50 1,93 -0,21 107,84 

BRASIL 7,94 34,17 13,52 14,34 7,44 6,35 63,48 
 

(*) Renda de trabalho principal padronizado para 40 horas semanais 

Fonte: Elaboração própria, com base em dados do IBGE. 
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Salário médio* dos profissionais com nível superior completo ou incompleto** 
(exceto professores da educação básica) 
 

UF 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Rondônia 1.668 2.125 2.474 2.591 1.997 1.688 2.108 

Acre 1.715 2.168 1.938 2.427 2.161 2.246 3.113 

Amazonas 1.916 2.175 2.460 3.336 2.244 1.955 2.298 

Roraima 1.952 2.699 2.312 2.657 3.414 1.888 2.261 

Pará 1.757 2.097 1.834 2.011 1.992 2.072 1.935 

Amapá 2.042 2.062 1.723 1.952 1.716 1.994 2.245 

Tocantins 1.926 1.690 1.509 2.736 1.890 2.066 2.414 

Maranhão 1.969 2.439 1.564 2.892 1.415 2.090 2.708 

Piauí 1.724 1.579 1.935 2.304 2.099 2.152 2.225 

Ceará 1.481 1.639 2.011 1.922 1.644 1.938 2.498 

Rio Grande do Norte 1.648 1.744 2.516 2.612 4.495 2.166 2.592 

Paraíba 1.619 1.991 1.873 2.428 2.447 2.682 2.437 

Pernambuco 1.538 2.386 2.046 2.174 1.930 2.099 2.311 

Alagoas 1.829 1.887 1.990 2.854 3.002 2.343 2.270 

Sergipe 1.687 1.580 1.759 2.171 2.021 2.537 2.313 

Bahia 2.199 2.334 2.140 2.339 2.233 2.511 2.632 

Minas Gerais 1.773 1.959 2.185 2.135 2.292 2.128 2.334 

Espírito Santo 1.613 2.411 1.811 1.952 2.090 2.471 2.423 

Rio de Janeiro 2.422 2.652 2.428 2.710 2.931 2.697 3.113 

São Paulo 2.364 2.133 2.501 2.449 2.673 2.743 3.306 

Paraná 1.679 2.042 2.096 2.326 2.150 2.287 2.422 

Santa Catarina 1.857 1.617 1.997 2.602 1.822 2.134 2.297 

Rio Grande do Sul 1.942 2.067 2.052 2.136 2.124 2.398 2.366 

Mato Grosso do Sul 1.819 1.799 2.171 1.936 2.355 2.360 2.582 

Mato Grosso 2.114 1.933 1.876 2.788 2.133 2.511 2.237 

Goiás 1.586 1.988 2.259 1.945 2.123 2.386 2.310 

Distrito Federal 3.199 3.544 4.044 4.099 4.396 4.496 4.771 

BRASIL 2.100 2.161 2.308 2.428 2.454 2.503 2.799 
 

(*) Renda do trabalho principal padronizada para 40 horas semanais 

(**) A média do grupo é de aproximadamente 14 anos de escolaridade 

Fonte: Elaboração própria, com base em dados do IBGE. 

 
 



 

 

483 

 

Salário médio* – Professores da educação básica com nível superior completo 
ou incompleto** (rede pública não-federal) 
 

UF 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Rondônia 1.025 1.075 1.231 1.560 2.379 1.405 1.426 

Acre 897 1.394 1.384 1.948 1.738 1.765 1.988 

Amazonas 1.059 1.163 1.165 1.292 1.463 1.686 1.542 

Roraima 1.517 1.615 2.045 2.031 1.987 1.860 2.635 

Pará 984 1.026 1.065 1.263 1.280 1.589 1.570 

Amapá 1.269 1.419 2.188 1.902 1.909 1.890 2.415 

Tocantins 979 994 1.056 1.157 1.292 1.579 1.443 

Maranhão 1.055 1.008 1.015 1.120 1.125 1.587 1.555 

Piauí 560 771 812 1.092 1.016 1.124 1.342 

Ceará 776 834 902 952 981 1.249 1.262 

Rio Grande do Norte 964 702 943 1.233 1.210 1.382 1.442 

Paraíba 745 769 877 961 1.179 1.085 1.469 

Pernambuco 858 844 875 947 997 1.040 1.219 

Alagoas 742 831 832 1.066 1.162 1.457 1.511 

Sergipe 944 1.228 1.171 2.258 1.490 1.693 1.854 

Bahia 853 908 1.022 1.174 1.108 1.256 1.405 

Minas Gerais 1.077 1.049 1.217 1.183 1.425 1.503 1.552 

Espírito Santo 886 891 1.075 1.158 1.543 1.467 1.786 

Rio de Janeiro 1.748 1.678 1.776 2.342 2.192 2.151 2.469 

São Paulo 1.331 1.282 1.630 1.833 1.801 1.905 1.905 

Paraná 1.092 1.478 1.323 1.605 1.549 1.692 2.038 

Santa Catarina 966 1.029 1.235 1.340 1.285 1.414 1.597 

Rio Grande do Sul 1.178 1.203 1.317 1.476 1.457 1.704 1.732 

Mato Grosso do Sul 920 2.260 1.275 1.568 1.548 1.777 2.075 

Mato Grosso 983 1.220 1.304 1.483 1.445 1.502 1.725 

Goiás 794 1.049 1.207 1.256 1.243 1.387 1.495 

Distrito Federal 1.815 2.075 2.353 3.552 2.990 3.389 3.472 

BRASIL 1.130 1.195 1.321 1.529 1.529 1.638 1.745 
 

(*) Renda do trabalho principal padronizada para 40 horas semanais 

(**) A média do grupo é de aproximadamente 14 anos de escolaridade 

Fonte: Elaboração própria, com base em dados do IBGE. 



 

 

484 

 

Variação percentual do salário médio* dos profissionais com nível superior 
completo ou incompleto** (exceto professores da educação básica) 
 

UF 2004/2003 2005/2004 2006/2005 2007/2006 2008/2007 2009/2008 2009/2003 

Rondônia 27,40 16,42 4,73 -22,93 -15,49 24,94 26,40 

Acre 26,41 -10,61 25,23 -10,94 3,92 38,61 81,54 

Amazonas 13,52 13,10 35,61 -32,75 -12,85 17,53 19,94 

Roraima 38,27 -14,34 14,92 28,50 -44,71 19,76 15,81 

Pará 19,35 -12,54 9,65 -0,95 4,03 -6,62 10,12 

Amapá 0,98 -16,44 13,29 -12,08 16,16 12,62 9,95 

Tocantins -12,25 -10,71 81,31 -30,92 9,32 16,83 25,32 

Maranhão 23,87 -35,88 84,91 -51,08 47,72 29,56 37,51 

Piauí -8,41 22,55 19,07 -8,92 2,57 3,35 29,04 

Ceará 10,67 22070 -4,43 -14,46 17,88 28,92 68,70 

Rio Grande do Norte 5,83 44,27 3,82 72,10 -51,82 19,66 57,27 

Paraíba 22,98 -5,93 29,63 0,77 9,61 -9,13 50,52 

Pernambuco 55,14 -14,25 6,26 -11,24 8,77 10,12 50,28 

Alagoas 3,17 5,46 43,42 5,18 -21,95 -3,10 24,13 

Sergipe -6,34 11,33 23,42 -6,92 25,55 -8,83 37,11 

Bahia 6,14 -8,31 9,30 -4,55 12,46 4,84 19,71 

Minas Gerais 10,49 11,54 -2,29 7,33 -7,13 9,67 31,63 

Espírito Santo 49,47 -24,89 7,79 7,08 18,22 -1,93 50,24 

Rio de Janeiro 9,50 -8,45 11,61 8,17 -7,99 15,43 28,54 

São Paulo -9,77 17,25 -2,08 9,16 2,58 20,54 39,84 

Paraná 21,62 2,64 10,97 -7,58 6,36 5,94 44,27 

Santa Catarina -12,92 23,50 30,30 -29,99 17,13 7,63 23,67 

Rio Grande do Sul 6,44 -0,73 4,09 -0,58 12,92 -1,32 21,84 

Mato Grosso do Sul -1,10 20,68 -10,82 21,64 1,19 9,41 41,92 

Mato Grosso -8,56 -2,95 48,61 -23,50 17,71 -10,88 5,84 

Goiás 25,35 13,63 -13,90 9,16 12,39 -3,20 45,64 

Distrito Federal 10,78 14,11 1,36 7,24 2,28 6,12 49,13 

BRASIL 2,90 6,80 5,20 1,06 1,99 11,83 33,27 
 

(*) Renda do trabalho principal padronizada para 40 horas semanais 

(**) A média do grupo é de aproximadamente 14 anos de escolaridade 

Fonte: Elaboração própria, com base em dados do IBGE. 
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Variação percentual do salário médio* - Professores da educação básica com 
nível superior completo e incompleto (rede pública não-federal) 
 

UF 2004/2003 2005/2004 2006/2005 2007/2006 2008/2007 2009/2008 2009/2003 

Rondônia 4,88 14,51 26,73 52,52 -40,94 1,48 39,12 

Acre 55,41 -0,72 40,75 -10,78 1,56 12,62 121,62 

Amazonas 9,82 1,17 10,90 13,23 15,21 -8,51 45,62 

Roraima 6,46 26,63 -0,68 -2,18 -6,39 41,71 73,72 

Pará 4,27 3,80 18,59 1,34 24,17 -1,20 59,57 

Amapá 11,82 54,19 -13,07 0,39 -1,01 27,79 90,35 

Tocantins 1,53 6,24 9,56 11,65 22,27 -8,67 47,35 

Maranhão -4,45 0,69 10,34 0,48 41,02 -2,01 47,40 

Piauí 37,68 5,32 34,48 -6,91 10,61 19,38 139,68 

Ceará 7,47 8,15 5,54 3,07 27,26 1,03 62,58 

Rio Grande do Norte -27,18 34,33 30,75 1,84 14,16 4,38 49,60 

Paraíba 3,22 14,04 9,58 22,67 -7,96 35,43 97,23 

Pernambuco -1,63 3,67 8,23 5,28 4,32 17,20 42,07 

Alagoas 11,99 1,12 28,13 9,02 25,41 3,65 103,58 

Sergipe 30,08 -4,64 92,83 ,34,03 13,65 9,52 96,40 

Bahia 6,45 12,56 14,87 -5,66 13,42 11,83 64,68 

Minas Gerais -2,60 16,02 -2,79 20,47 5,44 3,30 44,14 

Espírito Santo 0,56 20,65 7,72 33,21 -4,92 21,77 101,57 

Rio de Janeiro -4,00 5,84 31,87 -6,42 -1,84 14,77 41,25 

São Paulo -3,68 27,15 12,45 -1,73 5,78 1,01 43,16 

Paraná 35,35 -10,49 21,32 -3,50 9,27 20,45 86,68 

Santa Catarina 6,52 20,02 8,50 -4,10 10,06 12,95 65,37 

Rio Grande do Sul 2,12 9,48 12,07 -1,26 16,95 1,59 46,99 

Mato Grosso do Sul 145,65 -43,58 22,98 -1,28 14,77 16,77 125,50 

Mato Grosso 24,11 6,89 13,73 -2,57 3,95 14,85 75,47 

Goiás 32,12 15,06 4,06 -1,04 11,56 7,79 88,25 

Distrito Federal 14,33 13,40 50,96 -15,83 13,36 2,45 91,32 

BRASIL 5,75 10,54 15,75 -0,02 7,17 6,52 54,44 
 

(*) Renda do trabalho principal padronizada para 40 horas semanais 

(**) A média do grupo é de aproximadamente 14 anos de escolaridade 

Fonte: Elaboração própria, com base em dados do IBGE. 

 

Taxa de inflação e crescimento dos salários médios entre 2003 e 2009 
 

TAXAS DE CRESCIMENTO 
SET/2004 
SET/2003 

SET/2008 
SET/2007 

SET/2009 
SET/2008 

SET/2009 
SET/2003 

GANHO 
REAL 

IPCA 6,70 6,20 4,34 35,47 - 

Salário professores 7,94 7,44 6,35 63,48 20,68 

Salário dos não-professores 5,64 4,34 9,55 65,69 22,31 

Salário professores com 12 anos de escolaridade ou mais 5,75 7,17 6,52 54,44 14,01 

Salário dos não-professores com 12 anos de escolaridade 
ou mais 

2,90 1,99 11,83 33,27 -1,63 

 

Fonte: Elaboração própria, com base em dados do IBGE. 
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Relação entre os salários médios* - não-professores em relação a professores 
da educação básica (rede pública não-federal) 
 

UF 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Rondônia 0,60 0,52 0,42 0,76 0,36 0,54 0,62 

Acre 0,63 0,44 1,34 0,48 0,47 0,49 0,54 

Amazonas 0,60 0,48 0,51 0,69 0,54 0,49 0,57 

Roraima 0,52 0,39 0,28 0,51 0,49 0,47 0,36 

Pará 0,49 0,54 0,45 0,57 0,58 0,47 0,52 

Amapá 0,57 0,50 0,45 0,38 0,48 0,53 0,44 

Tocantins 0,49 0,55 0,48 0,65 0,50 0,47 0,57 

Maranhão 0,38 0,45 0,18 0,57 0,41 0,38 0,41 

Piauí 0,41  0,38 0,32 0,44 0,45 0,41 0,42 

Ceará 0,45 0,46 0,43 0,51 0,51 0,45 0,47 

Rio Grande do Norte 0,50 0,58 0,50 1,74 0,87 0,53 0,49 

Paraíba 0,46 0,54 0,43 0,61 0,49 0,63 0,49 

Pernambuco 0,47 0,62 0,50 0,60 0,59 0,60 0,59 

Alagoas 0,55 0,50 0,40 0,60 0,57 0,45 0,45 

Sergipe 0,54 0,45 0,24 0,50 0,50 0,45 0,41 

Bahia 0,56 0,52 0,41 0,57 0,55 0,52 0,51 

Minas Gerais 0,47 0,57 0,51 0,58 0,56 0,57 0,58 

Espírito Santo 0,55 0,64 0,54 0,69 0,66 0,64 0,55 

Rio de Janeiro 0,66 0,68 0,50 0,60 0,62 0,60 0,59 

São Paulo 0,71 0,67 0,57 0,67 0,67 0,67 0,76 

Paraná 0,61 0,54 0,55 0,66 0,67 0,64 0,58 

Santa Catarina 0,72 0,68 0,63 0,79 0,73 0,76 0,73 

Rio Grande do Sul 0,56 0,59 0,49 0,59 0,58 0,58 0,61 

Mato Grosso do Sul 0,66 0,31 0,50 0,64 0,60 0,54 0,53 

Mato Grosso 0,66 0,60 0,46 0,69 0,67 0,73 0,59 

Goiás 0,72 0,63 0,61 0,66 0,71 0,66 0,68 

Distrito Federal 0,79 0,78 0,55 0,78 0,66 0,63 0,65 

BRASIL 0,61 0,60 0,50 0,64 0,62 0,60 0,62 
 

(*) Renda do trabalho principal padronizada para 40 horas semanais 

Fonte: Elaboração própria, com base em dados do IBGE. 
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Relação entre os salários médios – Não-professores em relação a professores 
da educação básica (rede pública não-federal), todos com, ao menos, ensino 
superior incompleto 

 
UF 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Rondônia 1,63 1,98 2,01 1,66 0,84 1,20 1,48 

Acre 1,91 1,56 1,40 1,25 1,24 1,27 1,57 

Amazonas 1,81 1,87 2,11 2,58 1,53 1,16 1,49 

Roraima 1,29 1,67 1,13 1,31 1,72 1,01 0,86 

Pará 1,79 2,04 1,72 1,59 1,56 1,30 1,23 

Amapá 1,61 1,45 0,79 1,06 0,90 1,05 0,93 

Tocantins 1,97 1,70 1,43 2,36 1,46 1,31 1,67 

Maranhão 1,87 2,42 1,54 2,58 1,26 1,32 1,74 

Piauí 3,08 2,05 2,38 2,11 2,06 1,91 1,66 

Ceará 1,91 1,97 2,23 2,02 1,68 1,55 1,98 

Rio Grande do Norte 1,71 2,48 2,67 2,12 3,71 1,57 1,80 

Paraíba 2,17 2,59 2,14 2,53 2,08 2,47 1,66 

Pernambuco 1,79 2,83 2,34 2,30 1,94 2,02 1,90 

Alagoas 2,46 2,27 2,39 2,68 2,58 1,61 1,50 

Sergipe 1,79 1,29 1,50 0,96 1,36 1,50 1,25 

Bahia 2,58 2,57 2,09 1,99 2,02 2,00 1,87 

Minas Gerais 1,65 1,87 1,80 1,80 1,61 1,42 1,50 

Espírito Santo 1,82 2,71 1,68 1,69 1,36 1,68 1,36 

Rio de Janeiro 1,39 1,58 1,37 1,16 1,34 1,25 1,26 

São Paulo 1,78 1,66 1,53 1,34 1,48 1,44 1,73 

Paraná 1,54 1,38 1,58 1,45 1,39 1,35 1,19 

Santa Catarina 1,92 1,57 1,62 1,94 1,42 1,51 1,44 

Rio Grande do Sul 1,65 1,72 1,56 1,45 1,46 1,41 1,37 

Mato Grosso do Sul 1,98 0,80 1,70 1,23 1,52 1,33 1,24 

Mato Grosso 2,15 1,58 1,44 1,88 1,48 1,67 1,30 

Goiás 2,00 1,90 1,87 1,55 1,71 1,72 1,55 

Distrito Federal 1,76 1,71 1,72 1,15 1,47 1,33 1,37 

BRASIL 1,86 1,81 1,75 1,59 1,61 1,53 1,60 
 

(*) Renda do trabalho principal padronizada para 40 horas semanais 

Fonte: Elaboração própria, com base em dados do IBGE. 
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ANEXO D 

 

Estrutura e características do prédio da creche 

DESCRIÇÃO DO PRÉDIO QUANTIDADE M
2
/ITEM 

1. Salas de aula 10 30 

2. Sala de direção/equipe 02 20 

3. Sala de professores 01 15 

4. Sala de leitura/biblioteca 01 45 

5. Berçário 01 30 

6. Refeitório 01 45 

7. Lactário 01 20 

8. Copa/cozinha 01 15 

9. Pátio coberto 01 200 

10. Parque infantil 01 10 

11. Banheiro de funcionários/professores 02 10 

12. Banheiro de crianças 10 10 

13. Sala de depósito 03 15 

14. Salas de TV/vídeo 01 30 

TOTAL (M
2
) 915 

 

Equipamentos e material permanente para creche 

DESCRIÇÃO DO PRÉDIO QUANTIDADE 

1. Esportes e brincadeiras  

1.1. Colchonetes 20 

1.2. Conjunto de brinquedos para parquinho 01 

2. Cozinha  

2.1. Congelador de 305 litros 01 

2.2. Refrigerador de 270 litros 02 

2.3. Fogão comum para lactário 01 

2.4. Fogão industrial 01 

2.5. Liquidificador industrial 01 

2.6. Botijão de gás de 13 quilos 02 

3. Coleções e materiais bibliográficos  

3.1. Enciclopédias 01 

3.2. Dicionário Houaiss ou Aurélio 01 

3.3. Outros dicionários 01 

3.4. Literatura infantil 1.200 
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3.5. Material complementar de apoio pedagógico 200 

4. Equipamentos para áudio, vídeo e foto  

4.1. Retroprojetor 01 

4.2. Tela para retroprojetor 01 

4.3. Televisor de 20 polegadas (10 salas de aula) 10 

4.4. Videocassete 01 

4.5. Suporte para vídeo e TV 10 

4.6. DVD (10 salas de aula) 10 

4.7. Máquina fotográfica 01 

4.8. Aparelho de CD e rádio 10 

5. Setor de informática  

5.1. Computador para administração/docentes 04 

5.2. Impressora a laser 02 

5.3. Copiadora multifuncional 01 

5.4. Guilhotina 01 

6. Mobiliária em geral  

6.1. Mobiliário infantil 120 

6.2. Cadeiras 160 

6.3. Mesa tipo escrivaninha 10 

6.4. Arquivo de aço com 4 gavetas 10 

6.5. Armário madeira com 2 portas 10 

6.6. Mesa de leitura 01 

6.7. Mesa de reunião da sala de professores 01 

6.8. Armário com 2 portas para secretária 01 

6.9. Mesa para refeitório 05 

6.10. Mesa para impressora 02 

6.11. Mesa para computador 04 

6.12. Estantes para biblioteca 04 

6.13. Berços e colchões 30 

6.14. Banheira com suporte 02 

6.15. Quadro para sala 10 

7. Aparelhos em geral  

7.1. Bebedouro elétrico 02 

7.2. Circulador de ar 10 

7.3. Máquina de lavar roupa 01 

7.4. Secadora 01 

7.5. Telefone 01 



 

 

490 

 

Insumos de referência para o funcionamento da creche, projetada de acordo 

com as tabelas de estrutura e equipamentos 

INSUMOS QUANTIDADE 

1. Pessoal docente  

Professor com ensino superior (40h) 03 

Professor com Ensino Médio (40h) 17 

2. Pessoal de gestão  

Direção 01 

Secretária 01 

Manutenção e infraestrutura 02 

Coordenador pedagógico 01 

3. Bens e serviços  

Água/luz/telefone (mês) 12 

Material de limpeza 12 

Materiais pedagógicos e brinquedos por criança 130 

Projetos de ações pedagógicas por criança 130 

Material de escritório (mês) 12 

Conservação predial (ano) 01 

Manutenção e reposição de equipamentos (mês) 12 

4. Alimentação  

Funcionários 02 

Alimentos (5 refeições/dia por criança) 130 

5. Custos na administração central  

Formação profissional 27 

Encargos sociais (20% do pessoal) - 

Administração e supervisão (5%) - 

% do PIB per capita estimado pelo CAQi por criança 39,0%* 
 

* Considerando o PIB per capita de 2008 de R$ 15.240,00, o valor estimado para o aluno creche/ano será de R$ 

5.943,60. Assim, para manter essa creche de 130 alunos funcionando de acordo com os padrões mínimos do 

CAQi, será necessário um custo de manutenção e atualização anual de R$ 772.668,00. 
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Estrutura e características do prédio da pré-escola 

DESCRIÇÃO DO PRÉDIO QUANTIDADE M
2
/ITEM 

1. Salas de aula 06 30 

2. Sala de direção/equipe 02 20 

3. Sala de professores 01 15 

4. Sala de leitura/biblioteca/computação 01 45 

5. Refeitório 01 45 

6. Copa/cozinha 01 15 

7. Quadra coberta 01 200 

8. Parque infantil 01 10 

9. Banheiro de funcionários/professores 02 10 

10. Banheiro de crianças 06 10 

11. Sala de depósito 03 15 

12. Salas de TV/DVD 01 30 

TOTAL (M
2
) 705 

 

Equipamentos e material permanente para pré-escola 

DESCRIÇÃO DO PRÉDIO QUANTIDADE 

1. Esportes e brincadeiras  

1.1. Colchonetes (para educação física) 25 

1.2. Conjunto de brinquedos para parquinho 01 

2. Cozinha  

2.1. Freezer de 305 litros 01 

2.2. Geladeira de 270 litros 01 

2.3. Fogão industrial 01 

2.4. Liquidificador industrial 01 

2.5. Botijão de gás de 13 quilos 02 

3. Coleções e materiais bibliográficos  

3.1. Enciclopédias 01 

3.2. Dicionário Houaiss ou Aurélio 01 

3.3. Outros dicionários 02 

3.4. Literatura infantil 2.640 

3.5. Material complementar de apoio pedagógico 100 

4. Equipamentos para áudio, vídeo e foto  

4.1. Retroprojetor 01 

4.2. Tela para retroprojetor 01 

4.3. Televisor de 20 polegadas 06 
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4.4. Suporte para TV e DVD 06 

4.5. Aparelho de DVD 06 

4.6. Máquina fotográfica 01 

4.7. Aparelho de CD e rádio 06 

5. Processamento de dados  

5.1. Computador para administração/docentes 05 

5.2. Impressora jato de tinta 01 

5.3. Impressora a laser 01 

5.4. Copiadora multifuncional 01 

5.5. Guilhotina de papel 01 

6. Mobiliária e aparelhos em geral  

6.1. Carteiras 132 

6.2. Cadeiras 132 

6.3. Mesa tipo escrivaninha 06 

6.4. Arquivo de aço com 4 gavetas 06 

6.5. Armário madeira com 2 portas 06 

6.6. Mesa para computador 05 

6.7. Mesa para leitura 01 

6.8. Mesa de reunião da sala de professores 01 

6.9. Armário com 2 portas para secretária 01 

6.10. Mesa para refeitório 07 

6.11. Mesa para impressora 02 

6.12. Estantes para biblioteca 09 

6.13. Quadro para sala de aula 06 

6.14. Bebedouro elétrico 02 

6.15. Circulador de ar de parede 06 

6.16. Máquina de lavar roupa 01 

6.17. Máquina secadora 01 

6.18. Telefone 01 
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Insumos de referência para o funcionamento da pré-escola, projetada de 

acordo com as tabelas de estrutura e equipamentos 

INSUMOS QUANTIDADE 

1. Pessoal docente  

Professor com ensino superior (40h) 06 

Professor com Ensino Médio (40h) 06 

2. Pessoal de gestão escolar  

Direção 01 

Secretária 01 

Manutenção e infraestrutura 03 

Coordenador pedagógico 01 

3. Bens e serviços  

Água/luz/telefone (mês) 12 

Material de limpeza 12 

Material didático (por aluno ao ano) 240 

Projetos de ações pedagógicas (por aluno ao ano) 240 

Material de escritório (mês) 12 

Conservação predial (ano) 01 

Manutenção e reposição de equipamentos (mês) 12 

4. Alimentação  

Funcionários 02 

Alimentos (refeições/dia) 240 

5. Custos na administração central  

Formação profissional 20 

Encargos sociais (20% do pessoal) - 

Administração e supervisão (5%) - 

% do PIB per capita estimado pelo CAQi por aluno 15,1%* 
 

* Considerando o PIB per capita de 2008 de R$ 15.240,00, o valor estimado para o aluno pré-escola/ano será de 

R$ 2.301,24. Assim, para manter essa pré-escola de 240 alunos funcionando de acordo com os padrões 

mínimos do CAQi, será necessário um custo de manutenção e atualização anual de R$ 552.297,60. 
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Estrutura e características do prédio da escola de ensino fundamental (anos 

iniciais) 

DESCRIÇÃO DO PRÉDIO QUANTIDADE M
2
/ITEM 

1. Salas de aula 10 45 

2. Sala de direção/equipe 02 20 

3. Sala de professores 01 25 

4. Sala de leitura/biblioteca/computação 01 80 

5. Laboratório de informática 01 50 

6. Laboratório de Ciências 01 50 

7. Refeitório 01 50 

8. Copa/cozinha 01 15 

9. Quadra coberta 01 200 

10. Parque infantil 01 20 

11. Banheiros 04 20 

12. Sala de depósito 03 15 

13. Salas de TV/DVD 01 30 

14. Sala de reprografia 01 15 

TOTAL (M
2
) 1.150 

 

Equipamentos e material permanente para a escola de ensino fundamental 

(anos iniciais) 

DESCRIÇÃO DO PRÉDIO QUANTIDADE 

1. Esportes e brincadeiras  

1.1. Colchonetes (para educação física) 25 

1.2. Brinquedos para parquinho 01 

2. Cozinha  

2.1. Freezer de 305 litros 01 

2.2. Geladeira de 270 litros 01 

2.3. Fogão industrial 01 

2.4. Liquidificador industrial 01 

2.5. Botijão de gás de 13 quilos 02 

3. Coleções e materiais bibliográficos  

3.1. Enciclopédias 01 

3.2. Dicionário Houaiss ou Aurélio 02 

3.3. Outros dicionários 25 

3.4. Literatura infantil 4.000 

3.5. Literatura infanto-juvenil 4.000 
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3.6. Paradidáticos 400 

3.7. Material complementar de apoio pedagógico 160 

4. Equipamentos para áudio, vídeo e foto  

4.1. Retroprojetor 01 

4.2. Tela para projeção 01 

4.3. Televisor de 20 polegadas 10 

4.4. Suporte para TV e DVD 10 

4.5. Aparelho de DVD 10 

4.6. Máquina fotográfica 01 

4.7. Aparelho de CD e rádio 10 

5. Processamento de dados  

5.1. Computador para sala de informática 25 

5.2. Computador para administração/docentes 06 

5.3. Impressora jato de tinta 01 

5.4. Impressora a laser 01 

5.5. Fotocopiadora 01 

5.6. Guilhotina de papel 01 

6. Mobiliária e aparelhos em geral  

6.1. Carteiras 240 

6.2. Cadeiras 240 

6.3. Mesa tipo escrivaninha 10 

6.4. Arquivo de aço com 4 gavetas 10 

6.5. Armário madeira com 2 portas 10 

6.6. Mesa para computador 31 

6.7. Mesa de leitura 01 

6.8. Mesa de reunião da sala de professores 01 

6.9. Armário com 2 portas 10 

6.10. Mesa para refeitório 08 

6.11. Mesa para impressora 02 

6.12. Estantes para biblioteca 25 

6.13. Quadro para sala de aula 10 

6.14. Kit de Ciências (para 40 alunos) 05 

6.15. Bebedouro elétrico 02 

6.16. Circulador de ar de parede 10 

6.17. Máquina de lavar roupa 01 

6.18. Máquina secadora 01 

6.19. Telefone 01 
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Insumos de referência para o funcionamento da escola de ensino fundamental 

(anos iniciais), projetada de acordo com as tabelas de estrutura e 

equipamentos 

INSUMOS QUANTIDADE 

1. Pessoal docente  

Professor com ensino superior (40h) 10 

Professor com Ensino Médio (40h) 10 

2. Pessoal de gestão escolar  

Direção 01 

Secretária 01 

Manutenção e infraestrutura 05 

Coordenador pedagógico 01 

Auxiliar de biblioteconomia 01 

3. Bens e serviços  

Água/luz/telefone (mês) 12 

Material de limpeza (mês) 12 

Material didático (por aluno ao ano) 480 

Projetos de ações pedagógicas (por aluno ao ano) 480 

Material de escritório (mês) 12 

Conservação predial (ano) 01 

Manutenção e reposição de equipamentos (mês) 12 

4. Alimentação  

Funcionários 05 

Alimentos (refeição/dia) 480 

5. Custos na administração central  

Formação profissional 32 

Encargos sociais (20% do pessoal) - 

Administração e supervisão (5%) - 

% do PIB per capita estimado pelo CAQi por aluno 14,4%* 
 

* Considerando o PIB per capita de 2008 de R$ 15.240,00, o valor estimado para o aluno de ensino fundamental 

(anos iniciais)/ano será de R$ 2.194,56. Assim, para manter essa escola de 480 alunos funcionando de acordo 

com os padrões mínimos do CAQi, será necessário um custo de manutenção e atualização anual de R$ 

1.053.388,80. 
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Estrutura e características do prédio da escola de ensino fundamental (anos 

finais) 

DESCRIÇÃO DO PRÉDIO QUANTIDADE M
2
/ITEM 

1. Salas de aula 10 45 

2. Sala de direção/equipe 04 20 

3. Sala de professores 01 50 

4. Sala de leitura/biblioteca/computação 01 80 

5. Sala de grêmio estudantil 01 45 

6. Laboratório de informática 01 50 

7. Laboratório de Ciências 01 50 

8. Refeitório 01 80 

9. Copa/cozinha 01 20 

10. Quadra coberta 01 500 

11. Banheiros 06 20 

12. Sala de depósito 02 30 

13. Salas de TV/DVD 01 50 

14. Sala de reprografia 01 15 

TOTAL (M
2
) 1.650 

 

Equipamentos e material permanente para a escola de ensino fundamental 

(anos finais) 

DESCRIÇÃO DO PRÉDIO QUANTIDADE 

1. Esportes e brincadeiras  

1.1. Colchonetes (para educação física) 30 

2. Cozinha  

2.1. Freezer de 305 litros 02 

2.2. Geladeira de 270 litros 02 

2.3. Fogão industrial 02 

2.4. Liquidificador industrial 02 

2.5. Botijão de gás de 13 quilos 02 

3. Coleções e materiais bibliográficos  

3.1. Enciclopédias 02 

3.2. Dicionário Houaiss ou Aurélio 04 

3.3. Outros dicionários 30 

3.4. Literatura infanto-juvenil 3.000 

3.5. Literatura brasileira 3.000 

3.6. Literatura estrangeira 3.000 
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3.7. Paradidáticos 600 

3.8. Material complementar de apoio pedagógico 200 

4. Equipamentos para áudio, vídeo e foto  

4.1. Retroprojetor 01 

4.2. Tela para projeção 01 

4.3. Televisor de 20 polegadas 10 

4.4. Suporte para TV e DVD 10 

4.5. Aparelho de DVD 10 

4.6. Máquina fotográfica 01 

4.7. Aparelho de CD e rádio 10 

5. Processamento de dados  

5.1. Computador para sala de informática 30 

5.2. Computador para administração/docentes 08 

5.3. Impressora jato de tinta 02 

5.4. Impressora a laser 02 

5.5. Fotocopiadora 01 

5.6. Guilhotina de papel 01 

6. Mobiliária e aparelhos em geral  

6.1. Carteiras 300 

6.2. Cadeiras 300 

6.3. Mesa tipo escrivaninha 10 

6.4. Arquivo de aço com 4 gavetas 10 

6.5. Armário madeira com 2 portas 10 

6.6. Mesa para computador 38 

6.7. Mesa de leitura 04 

6.8. Mesa de reunião da sala de professores 02 

6.9. Armário com 2 portas 10 

6.10. Mesa para refeitório 10 

6.11. Mesa para impressora 04 

6.12. Estantes para biblioteca 25 

6.13. Quadro para sala de aula 10 

6.14. Kit de Ciências (para 40 alunos) 10 

6.15. Bebedouro elétrico 04 

6.16. Circulador de ar de parede 10 

6.17. Máquina de lavar roupa 01 

6.18. Telefone 02 
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Insumos de referência para o funcionamento da escola de ensino fundamental 

(anos finais), projetada de acordo com as tabelas de estrutura e equipamentos 

INSUMOS QUANTIDADE 

1. Pessoal docente  

Professor com ensino superior (40h) 20 

2. Pessoal de gestão escolar  

Direção 01 

Secretária 01 

Manutenção e infraestrutura (nível de ensino fundamental) 04 

Manutenção e infraestrutura (nível de ensino médio) 02 

Coordenador pedagógico 01 

Bibliotecário 01 

3. Bens e serviços  

Água/luz/telefone (mês) 12 

Material de limpeza (mês) 12 

Material didático (por aluno ao ano) 600 

Projetos de ações pedagógicas (por aluno ao ano) 600 

Material de escritório (mês) 12 

Conservação predial (ano) 01 

Manutenção e reposição de equipamentos (mês) 12 

4. Alimentação  

Funcionários 06 

Alimentos (refeição/dia) 600 

5. Custos na administração central  

Formação profissional 30 

Encargos sociais (20% do pessoal) - 

Administração e supervisão (5%) - 

% do PIB per capita estimado pelo CAQi por aluno 14,1%* 
 

* Considerando o PIB per capita de 2008 de R$ 15.240,00, o valor estimado para o aluno de ensino fundamental 

(anos iniciais)/ano será de R$ 2.148,84. Assim, para manter essa escola de 600 alunos funcionando de acordo 

com os padrões mínimos do CAQi, será necessário um custo de manutenção e atualização anual de R$ 

1.289.304,00. 
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Estrutura e características do prédio da escola de ensino médio 

DESCRIÇÃO DO PRÉDIO QUANTIDADE M
2
/ITEM 

1. Salas de aula 15 45 

2. Sala de direção/equipe 02 30 

3. Sala de equipe pedagógica 02 30 

4. Sala de professores 01 50 

5. Sala de leitura/biblioteca/computação 01 100 

6. Sala de grêmio estudantil 01 45 

7. Laboratório de informática 01 50 

8. Laboratório de Ciências 03 50 

9. Refeitório 01 80 

10. Copa/cozinha 01 25 

11. Quadra coberta 01 500 

12. Banheiros 08 20 

13. Sala de depósito 02 30 

14. Salas de TV/DVD 01 50 

15. Sala de reprografia 01 15 

TOTAL (M
2
) 2.080 

 

Equipamentos e material permanente para a escola de ensino médio 

DESCRIÇÃO DO PRÉDIO QUANTIDADE 

1. Esportes e brincadeiras  

1.1. Colchonetes (para educação física) 30 

2. Cozinha  

2.1. Freezer de 305 litros 02 

2.2. Geladeira de 270 litros 02 

2.3. Fogão industrial 02 

2.4. Liquidificador industrial 02 

2.5. Botijão de gás de 13 quilos 04 

3. Coleções e materiais bibliográficos  

3.1. Enciclopédias 03 

3.2. Dicionário Houaiss ou Aurélio 06 

3.3. Outros dicionários 30 

3.4. Literatura brasileira 4.500 

3.5. Literatura estrangeira 4.500 

3.6. Paradidáticos 900 

3.7. Material complementar de apoio pedagógico 300 
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4. Equipamentos para áudio, vídeo e foto  

4.1. Retroprojetor 03 

4.2. Tela para projeção 03 

4.3. Televisor de 20 polegadas 15 

4.4. Suporte para TV e DVD 15 

4.5. Aparelho de DVD 15 

4.6. Máquina fotográfica 01 

4.7. Aparelho de CD e rádio 15 

5. Processamento de dados  

5.1. Computador para sala de informática 31 

5.2. Computador para administração/docentes 08 

5.3. Impressora jato de tinta 04 

5.4. Impressora a laser 02 

5.5. Fotocopiadora 01 

5.6. Copiadora multifuncional 01 

5.7. Guilhotina de papel 01 

6. Mobiliária e aparelhos em geral  

6.1. Carteiras 450 

6.2. Cadeiras 450 

6.3. Mesa tipo escrivaninha 15 

6.4. Arquivo de aço com 4 gavetas 15 

6.5. Armário madeira com 2 portas 15 

6.6. Mesa para computador 30 

6.7. Mesa de leitura 08 

6.8. Mesa de reunião da sala de professores 02 

6.9. Armário com 2 portas 10 

6.10. Mesa para refeitório 12 

6.11. Mesa para impressora 06 

6.12. Estantes para biblioteca 34 

6.13. Quadro para sala de aula 15 

6.14. Kit de Biologia (para 40 alunos) 10 

6.15. Kit de Química (para 40 alunos) 10 

6.16. Kit de Física (para 40 alunos) 10 

6.17. Bebedouro elétrico 04 

6.18. Circulador de ar de parede 15 

6.19. Máquina de lavar roupa 01 

6.20. Telefone 03 



 

 

502 

 

Insumos de referência para o funcionamento da escola de ensino médio, 

projetada de acordo com as tabelas de estrutura e equipamentos 

INSUMOS QUANTIDADE 

1. Pessoal docente  

Professor com ensino superior (40h) 30 

2. Pessoal de gestão escolar  

Direção 02 

Secretária 04 

Manutenção e infraestrutura (nível de ensino fundamental) 04 

Manutenção e infraestrutura (nível de ensino médio) 04 

Coordenador pedagógico 02 

Bibliotecário 02 

3. Bens e serviços  

Água/luz/telefone (mês) 12 

Material de limpeza (mês) 12 

Material didático (por aluno ao ano) 900 

Projetos de ações pedagógicas (por aluno ao ano) 900 

Material de escritório (mês) 12 

Conservação predial (ano) 01 

Manutenção e reposição de equipamentos (mês) 12 

4. Alimentação  

Funcionários 08 

Alimentos (refeição/dia) 900 

5. Custos na administração central  

Formação profissional 48 

Encargos sociais (20% do pessoal) - 

Administração e supervisão (5%) - 

% do PIB per capita estimado pelo CAQi por aluno 14,5%* 
 

* Considerando o PIB per capita de 2008 de R$ 15.240,00, o valor estimado para o aluno de ensino médio/ano 

será de R$ 2.209,80. Assim, para manter essa escola de 900 alunos funcionando de acordo com os padrões 

mínimos do CAQi, será necessário um custo de manutenção e atualização anual de R$ 1.988.820,00. 
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ANEXO E 

 

Índice de desenvolvimento de Educação para Todos e seus componentes 

(2004) 

Classificação 
de acordo 

com o nível 
de IDE 

Países/Territórios IDE 

TLE total no 
ciclo inicial 
do ensino 

fundamental 

Taxa de 
alfabetização 

de adultos 

Índice de 
EPT relativo 

a Gênero 
(IEG) 

Taxa de 
sobrevivência 
até a 5ª série 

IDE ALTO 

1 Reino Unido 0,994 1,000 0,998 0,990 0,990 

2 Eslovênia 0,994 0,997 0,994 0,997 0,989 

3 Finlândia 0,994 0,995 1,000 0,982 0,999 

4 Cazaquistão 0,992 0,989 0,995 0,987 0,997 

5 França 0,992 0,996 0,986 0,995 0,990 

6 Bélgica 0,992 0,990 1,000 0,987 0,990 

7 Alemanha 0,992 0,980 1,000 0,994 0,993 

8 Noruega 0,991 0,989 0,989 0,990 0,996 

9 Suécia 0,991 0,986 1,000 0,987 0,990 

10 Coreia do Sul 0,988 0,996 0,984 0,993 0,981 

11 Letônia 0,987 0,980 0,997 0,989 0,983 

12 Suíça 0,986 0,982 1,000 0,971 0,990 

13 República Tcheca 0,986 0,970 0,998 0,990 0,984 

14 Polônia 0,986 0,975 0,981 0,990 0,997 

15 Áustria 0,986 0,970 1,000 0,982 0,990 

16 Estônia 0,984 0,973 0,998 0,983 0,984 

17 Barbados 0,984 0,973 0,997 0,991 0,975 

18 Itália 0,984 0,996 0,984 0,992 0,965 

19 Israel 0,984 0,977 0,971 0,989 0,999 

20 Eslováquia 0,983 0,970 0,996 0,991 0,976 

21 Hungria 0,982 0,960 1,000 0,993 0,976 

22 Grécia 0,982 0,996 0,960 0,982 0,990 

23 Irlanda 0,982 0,964 0,994 0,972 0,998 

24 Espanha 0,982 0,995 0,973 0,969 0,990 

25 Trinidad e Tobago 0,981 0,971 0,988 0,966 1,000 

26 Chipre 0,981 0,988 0,968 0,977 0,992 

27 Cuba 0,981 0,968 0,998 0,980 0,977 

28 Dinamarca 0,980 0,999 0,952 0,980 0,990 

29 Armênia 0,979 0,982 0,994 0,978 0,963 

30 Lituânia 0,975 0,923 0,996 0,995 0,985 

31 Quirguistão 0,974 0,959 0,987 0,991 0,958 
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32 Croácia 0,973 0,931 0,981 0,985 0,996 

33 Tadjiquistão 0,972 0,972 0,995 0,929 0,994 

34 Bielo-Rússia 0,971 0,905 0,996 0,984 1,000 

35 Chile 0,969 0,950 0,957 0,979 0,990 

36 Fiji 0,966 0,987 0,929 0,960 0,987 

37 Bulgária 0,965 0,966 0,982 0,976 0,937 

38 Romênia 0,965 0,950 0,973 0,984 0,952 

39 Seichelas 0,962 0,965 0,918 0,974 0,991 

40 A.R.I. da Macedônia 0,961 0,920 0,961 0,979 0,982 

41 Costa Rica 0,956 0,970 0,949 0,981 0,924 

42 Albânia 0,956 0,956 0,987 0,982 0,898 

43 China 0,954 0,946 0,909 0,969 0,990 

44 Luxemburgo 0,953 0,918 0,957 0,979 0,957 

45 Barein 0,953 0,982 0,865 0,964 1,000 

46 Ucrânia 0,952 0,837 0,994 0,991 0,986 

47 Antilhas Holandesas 0,951 0,985 0,969 0,966 0,885 

IDE MÉDIO 

48 México 0,949 0,998 0,910 0,962 0,926 

49 Jordânia 0,948 0,947 0,899 0,957 0,988 

50 Argentina 02946 0,995 0,972 0,976 0,843 

51 Kuait 0,946 0,911 0,933 0,969 0,972 

52 Azerbaijão 0,946 0,839 0,988 0,979 0,978 

53 Uruguai 0,946 0,990 0,980 0,945 0,869 

54 Malta 0,945 0,944 0,879 0,964 0,933 

55 Portugal 0,942 0,999 0,858 0,921 0,990 

56 Territórios Palestinos 0,942 0,904 0,924 0,954 0,985 

57 Santa Lúcia 0,942 0,984 0,901 0,981 0,901 

58 Indonésia 0,938 0,990 0,904 0,966 0,891 

59 Maurício 0,936 0,945 0,844 0,968 0,989 

60 Macau (China) 0,934 0,893 0,913 0,935 0,997 

61 Líbano 0,934 0,953 0,883 0,924 0,976 

62 Malásia 0,934 0,932 0,887 0,933 0,984 

63 Mongólia 0,933 0,933 0,878 0,954 0,909 

64 Venezuela 0,932 0,939 0,930 0,950 0,910 

65 Panamá 0,928 0,988 0,919 0,963 0,843 

66 Moldova 0,918 0,811 0,984 0,979 0,900 

67 Peru 0,916 0,996 0,877 0,953 0,836 

68 Equador 0,914 0,994 0,910 0,989 0,763 
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69 Bolívia 0,911 0,968 0,867 0,944 0,864 

70 Vietnã 0,914 0,931 0,903 0,937 0,868 

71 Paraguai 0,909 0,930 0,916 0,974 0,816 

72 Brasil 0,905 0,940 0,886 0,951 0,844 

73 Síria 0,902 0,982 0,796 0,911 0,918 

74 Tunísia 0,901 0,985 0,743 0,910 0,965 

75 Filipinas 0,897 0,944 0,926 0,963 0,753 

76 Jamaica 0,890 0,914 0,799 0,949 0,897 

77 Turquia 0,889 0,893 0,874 0,841 0,946 

78 África do Sul 0,888 0,932 0,824 0,955 0,841 

79 Egito 0,887 0,972 0,714 0,876 0,986 

80 Botsuana 0,885 0,842 0,812 0,973 0,912 

81 Argélia 0,880 0,990 0,699 0,872 0,962 

82 Omã 0,880 0,798 0,814 0,934 0,976 

83 Bahamas 0,879 0,843 0,958 0,964 0,752 

84 Colômbia 0,879 0,849 0,928 0,963 0,775 

85 Cabo Verde 0,877  0,924 0,780 0,893 0,912 

86 Irã 0,864 0,887 0,770 0,897 0,902 

87 El Salvador 0,861 0,941 0,811 0,965 0,728 

88 Mianma 0,860 0,876 0,899 0,963 0,703 

89 Namíbia 0,853 0,738 0,850 0,942 0,881 

90 Emirados Árabes Unidos 0,852 0,728 0,788 0,947 0,947 

91 Zimbábue 0,840 0,825 0,900 0,936 0,697 

92 Zâmbia 0,829 0,809 0,680 0,844 0,985 

93 Suazilândia 0,826 0,770 0,796 0,969 0,768 

94 Guatemala 0,825 0,945 0,691 0,886 0,779 

95 República Dominicana 0,816 0,878 0,780 0,923 0,592 

96 Nicarágua 0,811 0,942 0,767 0,949 0,588 

97 Arábia Saudita 0,802 0,598 0,794 0,879 0,936 

IDE BAIXO 

98 Lesoto 0,797 0,862 0,822 0,869 0,634 

99 Quênia 0,797 0,770 0,736 0,928 0,753 

100 Índia 0,789 0,961 0,610 0,795 0,789 

101 Camboja 0,774 0,976 0,736 0,787 0,597 

102 Marrocos 0,746 0,867 0,523 0,781 0,812 

103 Laos 0,741 0,844 0,687 0,809 0,626 

104 Mauritânia 0,730 0,745 0,512 0,848 0,816 

105 Bangladesh 0,722 0,975 0,426 0,837 0,651 
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106 Nigéria 0,721 0,619 0,708 0,829 0,726 

107 Malaui 0,719 0,961 0,641 0,834 0,438 

108 Guiné Equatorial 0,708 0,857 0,870 0,780 0,326 

109 Ruanda 0,686 0,735 0,649 0,904 0,458 

110 Togo 0,684 0,816 0,532 0,631 0,760 

111 Gana 0,682 0,659 0,579 0,855 0,633 

112 Nepal 0,668 0,802 0,486 0,776 0,608 

113 Djibuti 0,665 0,332 0,703 0,749 0,877 

114 Senegal 0,646 0,662 0,393 0,749 0,782 

115 Burundi 0,644 0,483 0,605 0,686 0,803 

116 Eritréia 0,644 0,483 0,605 0,686 0,803 

117 Iêmen 0,642 0,758 0,530 0,548 0,732 

118 Etiópia 0,627 0,579 0,452 0,745 0,733 

119 Benin 0,617 0,835 0,347 0,592 0,694 

120 Moçambique 0,599 0,710 0,504 0,691 0,492 

121 Guiné 0,583 0,643 0,295 0,575 0,820 

122 Mali 0,529 02465 0,190 0,613 0,846 

123 Burquina Fasso 0,511 0,409 0,218 0,661 0,758 

124 Níger 0,499 0,396 0,287 0,578 0,736 

125 Chade 0,428 0,571 0,257 0,425 0,458 
 

Fonte: UNESCO, 2007, p. 222-223. 
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Índice de desenvolvimento de Educação para Todos e seus componentes 

(2008) 

Classificação 
de acordo com 
o nível de IDE 

Países/Territórios IDE 

TLE total no 
ciclo inicial 
do ensino 

fundamental 

Taxa de 
alfabetização 

de adultos 

Índice de 
EPT relativo 

a Gênero 
(IEG) 

Taxa de 
sobrevivência 
até a 5ª série 

IDE ALTO 

1 Japão 0,995 1,000 0,992 0,999 0,990 

2 Reino Unido 0,995 0,998 0,998 0,992 0,990 

3 Noruega 0,994 0,987 1,000 0,992 0,998 

4 Cazaquistão 0,994 0,991 0,987 0,992 0,995 

5 França 0,992 0,991 0,934 0,994 0,990 

6 Itália 0,992 0,993 0,988 0,992 0,996 

7 Suíça 0,991 0,991 1,000 0,983 0,990 

8 Croácia 0,990 0,989 0,987 0,984 0,998 

9 Países Baixos 0,989 0,989 0,985 0,988 0,995 

10 Eslovênia 0,989 0,975 0,997 0,995 0,990 

11 Nova Zelândia 0,988 0,995 0,988 0,980 0,990 

12 Espanha 0,987 0,998 0,976 0,973 0,999 

13 Alemanha 0,986 0,999 1,000 0,991 0,956 

14 Cuba 0,986 0,995 0,998 0,992 0,960 

15 Austrália 0,986 0,971 1,000 0,984 0,990 

16 Finlândia 0,985 0,962 1,000 0,981 0,998 

17 Dinamarca 0,985 0,961 1,000 0,990 0,990 

18 Suécia 0,985 0,946 1,000 0,995 0,999 

19 Chipre 0,984 0,990 0,978 0,985 0,986 

20 Estônia 0,984 0,965 0,998 0,986 0,986 

21 Irlanda 0,983 0,971 0,994 0,978 0,990 

22 Luxemburgo 0,983 0,975 0,990 0,985 0,983 

23 Azerbaijão 0,983 0,961 0,995 0,986 0,990 

24 Lituânia 0,982 0,961 0,997 0,991 0,980 

25 Hungria 0,982 0,954 0,990 0,988 0,990 

26 Barbados 0,981 0,948 0,997 0,985 0,995 

27 Grécia 0,981 0,996 0,970 0,974 0,985 

28 Polônia 0,981 0,957 0,995 0,994 0,977 

29 Israel 0,980 0,971 0,971 0,982 0,996 

30 Geórgia 0,979 0,990 0,997 0,979 0,951 

31 Tajiquistão 0,977 0,975 0,997 0,943 0,995 

32 Islândia 0,977 0,976 1,000 0,988 0,945 

33 Estados Unidos 0,975 0,9361 0,989 0,996 0,985 
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34 Bielo-Rússia 0,975 0,973 0,950 0,980 0,997 

35 Sérvia 0,973 0,958 0,976 0,973 0,984 

36 Uruguai 0,972 0,978 0,982 0,985 0,944 

37 Trinidad e Tobago 0,972 0,953 0,987 0,984 0,984 

38 Argentina 0,972 0,991 0,977 0,956 0,964 

39 Bélgica 0,972 0,986 0,999 0,989 0,912 

40 Mongólia 0,971 0,992 0,973 0,970 0,949 

41 Tonga 0,970 0,992 0,990 0,979 0,921 

42 Quirguistão 0,970 0,910 0,993 0,993 0,983 

43 Armênia 0,970 0,929 0,995 0,979 0,977 

44 Bulgária 0,970 0,974 0,983 0,984 0,937 

45 República Tcheca 0,969 0,896 0,999 0,993 0,989 

46 Emirados Árabes Unidos 0,969 0,990 0,900 0,986 1,000 

47 Portugal 0,969 0,990 0,946 0,949 0,990 

48 Uzbequistão 0,968 0,906 0,993 0,986 0,987 

49 Chile 0,968 0,945 0,986 0,975 0,964 

50 República da Coreia 0,968 0,990 0,935 0,958 0,987 

51 Bahrein 0,966 0,993 0,908 0,973 0,989 

52 Romênia 0,965 0,965 0,976 0,988 0,933 

53 Ucrânia 0,964 0,894 0,997 0,991 0,973 

54 Maldivas 0,963 0,962 0,984 0,964 0,943 

55 Kuait 0,962 0,934 0,945 0,976 0,995 

56 A.R.I. da Macedônia 0,962 0,919 0,970 0,977 0,982 

57 México 0,957 0,995 0,929 0,964 0,939 

58 Aruba 0,955 0,992 0,981 0,967 0,882 

59 República de Moldova 0,955 0,905 0,983 0,978 0,956 

60 Bahamas 0,955 0,916 0,988 0,990 0,925 

61 Jordânia 0,953 0,937 0,922 0,962 0,991 

62 Malta 0,953 0,914 0,924 0,984 0,990 

IDE MÉDIO 

63 Antígua e Barbuda 0,949 0,888 0,990 0,944 0,974 

64 Santa Lúcia 0,945 0,935 0,901 0,977 0,969 

65 Malásia 0,945 0,961 0,921 0,961 0,937 

66 Macau (China) 0,943 0,900 0,935 0,948 0,990 

67 Maurício 0,942 0,931 0,875 0,973 0,990 

68 Panamá 0,939 0,989 0,935 0,960 0,874 

69 Indonésia 0,934 0,987 0,920 0,966 0,862 

70 Fiji 0,934 0,895 0,929 0,961 0,950 
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71 Colômbia 0,929 0,935 0,934 0,987 0,878 

72 Peru 0,925 0,973 0,896 0,960 0,872 

73 Turquia 0,919 0,947 0,887 0,901 0,942 

74 Venezuela 0,919 0,921 0,952 0,959 0,843 

75 Belize 0,916 0,997 0,769 0,963 0,933 

76 Territórios Palestinos 0,915 0,775 0,941 0,955 0,991 

77 Paraguai 0,914 0,907 0,946 0,969 0,836 

78 Bolívia 0,911 0,950 0,907 0,955 0,833 

79 Líbano 0,911 0,893 0,896 0,931 0,923 

80 Equador 0,911 0,993 0,842 0,974 0,834 

81 Tunísia 0,910 0,995 0,776 0,907 0,961 

82 São Tomé e Príncipe 0,901 0,997 0,883 0,935 0,787 

83 Namíbia 0,900 0,907 0,882 0,944 0,868 

84 Botswana 0,898 0,895 0,833 0,973 0,891 

85 Filipinas 0,898 0,921 0,936 0,965 0,768 

86 Arábia Saudita 0,894 0,846 0,855 0,904 0,970 

87 El Salvador 0,889 0,956 0,840 0,964 0,798 

88 Brasil 0,887 0,951 0,900 0,942 0,756 

89 Omã 0,883 0,956 0,840 0,964 0,798 

90 Honduras 0,878 0,972 0,836 0,927 0,778 

91 Cabo Verde 0,878 0,848 0,841 0,912 0,911 

92 Suriname 0,876 0,901 0,907 0,896 0,797 

93 Quênia 0,864 0,823 0,865 0,938 0,829 

94 Suazilândia 0,863 0,829 0,865 0,936 0,821 

95 Zâmbia 0,858 0,967 0,707 0,856 0,901 

96 República Dominicana 0,840 0,824 0,882 0,926 0,729 

97 Guatemala 0,830 0,964 0,738 0,914 0,705 

98 Gana 0,804 0,770 0,658 0,900 0,886 

IDE BAIXO 

99 Uganda 0,798 0,972 0,746 0,884 0,590 

100 Nicarágua 0,795 0,934 0,780 0,952 0,514 

101 Butão 0,793 0,842 0,528 0,841 0,961 

102 Camboja 0,786 0,886 0,776 0,861 0,621 

103 Lesoto 0,779 0,730 0,895 0,872 0,618 

104 Burundi 0,775 0,994 0,659 0,828 0,620 

105 Camarão 0,773 0,883 0,759 0,822 0,629 

106 Marrocos 0,772 0,899 0,564 0,799 0,828 

107 Índia 0,769 0,955 0,628 0,834 0,658 
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108 Madagascar 0,762 0,993 0,707 0,923 0,425 

109 Laos 0,761 0,824 0,727 0,826 0,668 

110 Mauritânia 0,755 0,769 0,568 0,864 0,821 

111 Malaui 0,739 0,912 0,728 0,881 0,434 

112 Bangladesh 0,723 0,884 0,550 0,909 0,548 

113 Djibuti 0,715 0,476 0,703 0,783 0,899 

114 Togo 0,686 0,853 0,649 0,697 0,543 

115 Zâmbia 0,679 0,716 0,453 0,831 0,715 

116 Benin 0,676 0,928 0,408 0,653 0,715 

117 Senegal 0,671 0,752 0,419 0,804 0,709 

118 Moçambique 0,669 0,799 0,540 0,735 0,604 

119 Paquistão 0,656 0,661 0,537 0,727 0,697 

120 Iêmen 0,654 0,730 0,609 0,613 0,663 

121 Mali 0,635 0,747 0,262 0,663 0,868 

122 Eritréia 0,634 0,402 0,653 0,747 0,733 

123 Guiné 0,614 0,723 0,380 0,658 0,697 

124 Burquina Fasso 0,607 0,612 0,287 0,733 0,796 

125 República da África Central 0,592 0,669 0,546 0,621 0,531 

126 Etiópia 0,578 0,790 0,359 0,691 0,471 

127 Níger 0,520 0,495 0,287 0,577 0,720 
 

Fonte: UNESCO, 2011, p. 295-297 
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ANEXO F 

 

Pisa: média geral e por área de conhecimento (2000) 

RANKING PAÍSES MÉDIA LEITURA MATEMÁTICA CIÊNCIAS 

1 Japão 544 525 557 550 

2 Holanda 539 525 564 529 

3 Canadá 532 534 533 529 

4 Coreia 532 497 547 552 

5 Nova Zelândia 531 529 537 528 

6 Austrália 530 528 533 528 

7 Reino Unido 528 523 529 532 

8 Hong Kong 527 480 560 541 

9 Finlândia 526 505 536 538 

10 Áustria 514 507 515 519 

11 Estados Unidos 513 546 493 499 

12 Suíça 512 494 529 512 

13 Irlanda 508 507 503 513 

14 Bélgica 507 507 520 496 

15 Suécia 507 516 510 496 

16 Noruega 502 505 499 500 

17 República Tcheca 500 492 498 511 

18 França 497 474 517 500 

19 Dinamarca 496 493 514 481 

20 Liechtenstein 491 483 514 476 

21 Espanha 491 504 476 491 

22 Islândia 488 452 514 496 

23 Alemanha 487 484 490 487 

24 Itália 486 522 457 478 

25 Grécia 480 532 447 461 

26 Polônia 477 479 470 483 

27 Rússia 467 462 478 460 

28 Portugal 461 470 454 459 

29 Letônia 460 458 463 460 

30 Hungria 452 371 488 496 

31 Israel 452 487 433 434 

32 Luxemburgo 443 441 446 443 

33 Bulgária 436 430 430 448 

34 Tailândia 433 431 432 436 

35 Romênia 432 428 426 441 

36 Indonésia 429 527 367 393 



 

 

512 

 

37 México 410 422 387 422 

38 Chile 403 410 384 415 

39 Argentina 401 418 388 396 

40 Macedônia 385 373 381 401 

41 Albânia 369 349 381 376 

42 Brasil 368 396 334 375 

43 Peru 317 327 292 333 
 

Fonte: OCDE. 
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Pisa: média geral e por área de conhecimento (2003) 

RANKING PAÍSES MÉDIA CIÊNCIAS LEITURA MATEMÁTICA 

1 Finlânida 545 548 543 544 

2 Coreia 538 538 534 542 

3 Hong Kong 533 540 510 550 

4 Liechtenstein 529 525 525 536 

5 Japão 527 548 498 534 

6 Canadá 526 519 528 532 

7 Holanda 525 524 513 538 

8 Austrália 525 525 525 524 

9 Nova Zelândia 522 521 522 523 

10 Macao 517 525 498 527 

11 Bélgica 515 509 507 529 

12 Suíça 513 513 499 527 

13 Reino Unido 511 518 507 508 

14 Suécia 510 506 514 509 

15 República Tcheca 509 523 489 516 

16 Irlanda 508 505 515 503 

17 França 506 511 496 511 

18 Islândia 501 495 492 515 

19 Alemanha 499 502 491 503 

20 Tchecoslováquia 498     498 

21 Áustria 496 491 491 506 

22 Polônia 495 498 497 490 

23 Dinamarca 494 475 492 514 

24 Noruega 493 484 500 495 

25 Hungria 492 503 482 490 

26 Estados Unidos 490 491 495 483 

27 Letônia 489 489 
  

28 Latvia 487   491 483 

29 Luxemburgo 485 483 479 493 

30 Espanha 484 487 481 485 

31 Eslováquia 482 495 469 
 

32 Itália 476 486 476 466 

33 Portugal 470 468 478 466 

34 Rússia 467 489 442 468 

35 Grécia 466 481 472 445 

36 Turquia 433 434 441 423 

37 Uruguai 432 438 434 422 

38 Sérvia 428 436 412 437 
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39 Tailândia 422 429 420 417 

40 México 397 405 400 385 

41 Brasil 383 390 403 356 

42 Indonésia 379 395 382 360 

43 Tunísia 373 385 375 359 
 

Fonte: OCDE. 
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Pisa: média geral e por área de conhecimento (2006) 

RANKING PAÍSES MÉDIA CIÊNCIAS LEITURA MATEMÁTICA 

1 Finlândia 553 563 547 548 

2 Hong Kong 542 542 536 547 

3 Coreia 542 522 556 547 

4 Canadá 530 534 527 527 

5 China (Taiwan) 526 532 496 549 

6 Nova Zelândia 524 530 521 522 

7 Holanda 521 525 507 531 

8 Austrália 520 527 513 520 

9 Liechtenstein 519 522 510 525 

10 Japão 517 531 498 523 

11 Estônia 516 531 501 515 

12 Suíça 513 512 499 530 

13 Bélgica 511 510 501 520 

14 Macao 509 511 492 525 

15 Irlanda 509 508 517 501 

16 Alemanha 505 516 495 504 

17 Suécia 504 503 507 502 

18 Áustria 502 511 490 505 

19 República Tcheca 502 513 483 510 

20 Reino Unido 502 515 495 495 

21 Dinamarca 501 496 494 513 

22 Polônia 500 498 508 495 

23 Islândia 499 491 484 506 

24 França 494 495 488 496 

25 Hungria 493 504 482 491 

26 Noruega 492 487 484 490 

27 Luxemburgo 487 486 479 490 

28 Letônia 485 490 479 486 

29 Eslováquia 485 488 466 492 

30 Lituania 482 488 470 486 

31 Croácia 482 493 477 467 

32 Espanha 481 488 461 480 

33 Portugal 479 474 472 466 

34 Itália 476 475 469 462 

35 Rússia 471 479 440 476 

36 Grécia 469 473 460 459 

37 Israel 465 454 439 442 

38 Turquia 464 424 447 424 
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39 Chile 445 438 442 411 

40 Sérvia 432 436 401 435 

41 Uruguai 431 428 413 427 

42 Tailândia 424 421 417 417 

43 Bulgária 422 434 402 413 

44 Romênia 418 418 396 415 

45 México 416 410 411 406 

46 Azebaijão 410 382 353 476 

47 Jordânia 409 422 401 384 

48 Montenegro 404 412 392 399 

49 Indonésia 402 393 393 391 

50 Brasil 401 390 393 370 

51 Argentina 392 391 374 381 

52 Colômbia 384 388 385 370 

53 Tunísia 382 386 380 365 

54 Eslovênia 381   494 504 

55 Catar 377 349 312 318 

56 Estados Unidos 326 489   474 

57 Quirziquistão 306 322 285 311 
 

Fonte: OCDE. 
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Pisa: média geral e por área de conhecimento (2009) 

RANKING PAÍSES MÉDIA LEITURA MATEMÁTICA CIÊNCIAS 

1 Shangai (China) 576 556 600 573 

2 Hong Kong (China) 546 533 555 549 

3 Finlândia 544 536 541 554 

4 Singapura 543 526 562 542 

5 Coreia 541 539 546 538 

6 Japão 529 520 529 539 

7 Canadá 527 524 527 529 

8 Nova Zelandia 524 521 519 532 

9 Taipé Chinês 519 495 543 520 

10 Austrália 519 515 514 527 

11 Holanda 519 508 526 522 

12 Lichtenstein 518 499 536 520 

13 Suíça 517 501 534 517 

14 Estônia 514 501 512 528 

15 Alemanha 510 497 513 520 

16 Bélgica 509 506 515 507 

17 Macau (China) 508 487 525 511 

18 Polônia 501 500 495 508 

19 Islândia 501 500 507 496 

20 Reuno Unido 500 494 492 514 

21 Noruega 499 503 493 500 

22 Eslovênia 499 483 501 512 

23 Irlanda 497 496 487 508 

24 França 497 496 497 498 

25 Dinamarca 497 495 503 493 

26 Estados Unidos 496 500 487 502 

27 Hungria 496 494 490 503 

28 Suécia 495 497 494 495 

29 República Tcheca 490 478 493 500 

30 Portugal 490 489 487 493 

31 República Eslovaca 488 477 497 490 

32 Letônia 487 484 482 494 

33 Áustria 487 470 496 494 

34 Luxemburgo 482 472 489 484 

35 Lituânia 479 468 477 491 

36 Italia 476 486 483 459 

37 Espanha 474 481 483 458 

38 Croácia 474 476 460 486 
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39 Grécia 473 483 466 470 

40 Federação Russa 468 459 468 478 

41 
Dubai (Emirados Árabes 
Unidos) 

459 459 453 466 

42 Israel 459 474 447 455 

43 Turquia 454 464 445 454 

44 Sérvia 442 442 442 443 

45 Chile 439 449 421 447 

46 Bulgária 432 429 428 439 

47 Uruguai 427 426 427 427 

48 Romênia 425 424 427 423 

49 Tailândia 422 421 419 425 

50 México 420 425 419 416 

51 Trinidad e Tobago 413 416 414 410 

52 Montenegro 404 408 403 401 

53 Jordânia 402 405 387 415 

54 Brasil 401 412 386 405 

55 Colômbia 399 413 381 402 

56 Cazaquistão 398 390 405 400 

57 Argentina 396 398 388 401 

58 Tunísia 392 404 371 401 

59 Azerbaijão 389 362 431 373 

60 Indonésia 385 402 371 383 

61 Albânia 384 385 377 391 

62 Catar 373 372 368 379 

63 Panamá 369 371 360 376 

64 Peru 368 370 365 369 

65 Cazaquistão 325 314 331 330 
 

Fonte: OCDE. 


