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CONTEXTO BRASILEIRO
1. Apresentação
O Centro de Excelência e Inovação em
Políticas Educacionais – CEIPE celebrou uma
parceria com o Learning Policy Institute – LPI
para traduzir os informes de políticas públicas
(policy briefs) produzidos por eles e disponibilizá-los ao público brasileiro sob o título de
Políticas Públicas em Ação.
Conhecer o que as pesquisas acadêmicas revelam como os principais elementos de políticas
educacionais que melhoram a aprendizagem e as
perspectivas de futuro dos alunos da educação
básica é fundamental para que gestores públicos,
formuladores de políticas, legisladores, diretores
de escola e educadores possam tomar decisões
mais bem embasadas, no seu âmbito de atuação.
Contudo, políticas públicas precisam atender às
demandas específicas de cada público e região,
levando em consideração seus aspectos socioeconômicos, culturais e educacionais, ou seja, são
específicas do seu contexto.

1

Desse modo, ciente de que os informes do LPI
refletem o contexto específico do sistema educacional dos Estados Unidos, o CEIPE produziu
essa breve introdução ao cenário brasileiro. Seu
objetivo é trazer a discussão para as demandas do
nosso sistema de ensino por meio da identificação
dos desafios da educação básica no país.

2. A importância de estratégias baseadas em
evidências
Assegurar o acesso à educação de qualidade para
todos pressupõe a escolha de estratégias que
venham a ser bem sucedidas em seus propósitos.
Pode-se afirmar que, raramente, alguma política
proposta já não tenha sido testada anteriormente
em outros contextos. A troca de informações
sobre pesquisas educacionais pode fornecer,
portanto, relevantes subsídios para o processo
decisório na administração pública.
A escolha de boas práticas a serem replicadas
deve, igualmente, estar assentada em evidências,
fruto de avaliações com rigor metodológico.
Devem-se buscar fundamentos que demonstrem
os efeitos comprovados de uma intervenção na
resolução dos problemas prioritários.
O presente relatório apresenta soluções de políticas educacionais com especial atenção às escolas
que apresentam os piores desempenhos. O marco
legislativo americano em análise tem como objetivo não deixar nenhuma escola ou comunidade
para trás, de forma que o sistema educacional seja
um vetor na promoção da igualdade de oportunidades. A equidade no acesso à educação de qualidade enseja a destinação prioritária de esforços
para os que mais precisam.

3. Particularidades do sistema federativo dos
Estados Unidos e do Brasil
A mudança legislativa de 2015 abordada pelos
autores do informe a seguir transfere responsabilidades do governo federal para o nível estadual.
Entretanto, é importante ressaltar que, comparada ao contexto brasileiro, a distribuição de
atribuições entre os entes federativos dos EUA
tem suas singularidades. Na federação americana,
os Estados gozam, em geral, de maior autonomia
política e orçamentária frente ao governo federal,
mas a responsabilidade direta fica na mão dos
distritos (school districts), geralmente governados
por conselhos escolares (school boards), cujos
conselheiros são eleitos localmente ou, em alguns
casos, indicados pelo governo local. Os distritos
são responsáveis pelas escolas públicas de toda a
educação básica, da pré-escola até o ensino médio
(https://www2.ed.gov/about/offices/list/ous/
international/usnei/us/edlite-org-us.html).
A “Lei pelo Sucesso de Cada Aluno” (Every
Student Succeeds Act - ESSA) vem fortalecer
ainda mais a independência dos governos locais
frente ao governo federal. A partir desse novo
marco regulatório, as escolas devem prestar
contas diretamente à sua respectiva administração
estadual. Os gestores estaduais assumem maior
protagonismo no monitoramento da qualidade
da rede educacional, e devem, periodicamente,
prestar contas sobre seus planos de trabalho ao
Departamento de Educação Federal (equivalente,
no Brasil, ao Ministério de Educação).
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O sistema educacional brasileiro, por outro lado,
promove uma maior interação e cooperação entre
os entes federativos: União, Estados e Municípios, no que diz respeito ao monitoramento e
à avaliação da educação básica. A organização do
sistema educacional brasileiro e a distribuição de
competências está disciplinada, primordialmente,
pela Constituição Federal (1988) e pela Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB
- Lei Nº 9.394/1996). No entanto, a criação do
Sistema Nacional de Educação preconizada pela
Emenda Constitucional N° 59/2009 e prevista no Plano Nacional de Educação - PNE (Lei
N° 13.005/2014), que daria maior clareza às

responsabilidades de cada ente da federação,
continua sendo debatida, mesmo com o prazo
estabelecido pelo PNE expirado desde junho de
2016.
Há, contudo, algumas similaridades. Ao exigir
que os estados direcionem recursos para as
escolas de pior resultado, a “Lei pelo Sucesso de
Cada Aluno” visa alavancar a equidade do sistema
de ensino americano, por meio de apoio para
diminuir as lacunas de desempenho. No Brasil,
este papel é cumprido, em parte, pelo Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação
Básica (Fundeb)1, que funciona com base na
captação e redistribuição de recursos dos Estados e Municípios de acordo com o número de
alunos matriculados por nível de ensino. A União
complementa os recursos quando o valor anual
acumulado nos fundos estaduais não alcança o
piso mínimo por aluno, definido nacionalmente
(Dourado et al. 2006).
O grande diferencial da legislação americana é
exigir que os estados adotem políticas comprovadamente eficazes para ter acesso ao financiamento federal.
4. Soluções aplicadas ao caso brasileiro
Não obstante as significativas diferenças entre
os sistemas de ensino, os quatro tipos de intervenção apontados como comprovadamente
efetivos pelo informe a seguir, e consequemente
adequados às exigências da legislação para fins de
financiamento - formação continuada de alta qualidade, redução de tamanho de turmas, escolas e
serviços integrados, e redesenho das escolas de
ensino médio - não deixam de ser relevantes para
a melhoria da educação brasileira.

1. Para mais informações sobre o financiamento da educação básica, ver em Escola de Gestores do Ministério da
Educação, disponível em: http://portal.mec.gov.br/seb/
arquivos/pdf/Consescol/cad%207.pdf

4.1 Formação continuada de qualidade2
No Brasil, até recentemente entendia-se que a
qualidade dos professores estava baseada principalmente na sua formação inicial e na quantidade
de certificados obtidos ao longo da carreira. A
maioria dos cursos de formação inicial para professores foi desenvolvida de forma segregada das
práticas didáticas de ensino, o que resultou em
uma frágil preparação para o pleno exercício do
magistério na educação básica (Gatti et al. 2011).
Assim, diferentemente do que ocorre nos Estados
Unidos, a formação continuada ganhou especial
relevância aqui não apenas como uma forma de
aprimorar suas competências, mas sobretudo
como uma maneira de compensar as deficiências
da formação inicial.
No entanto, pesquisas mostram que, apesar de
os governos brasileiros investirem grande quantidade de recursos na formação continuada, a
maioria dessas iniciativas se mostra incapaz de
melhorar a prática dos professores: pesquisas
indicam que aproximadamente 70% das atividades de formação continuada têm baixa eficácia
e aplicabilidade (BCG e IAS, 2014). É essencial,
portanto, que esse tipo de programa seja desenhado e implementado com base em evidências
robustas sobre o que funciona e não funciona na
prática.
Não obstante, verifica-se no Brasil uma crescente
conscientização sobre a importância da formação
continuada, que vem incentivando a criação de
diversas iniciativas de políticas públicas. Algumas
Secretarias de Educação estão adotando práticas
que visam promover uma formação continuada
eficaz e informada por evidências, muitas vezes
com resultados bastante positivos, como é o caso
do município de Sobral, no Ceará, e do curso de
educação à distância da Universidade Federal de
São Carlos (Davis; Nunes; Almeida, 2011).
4.2 Redução de tamanho de turmas
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Embora documentos como os Parâmetros Nacionais de Qualidade da Educação Infantil façam
recomendações específicas3, não existe, no Brasil, legislação que estipule o número máximo de

alunos por turma na Educação Básica. Segundo a
Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDB, as
redes de ensino municipais e estaduais têm total
autonomia para definir a alocação dos alunos sob
sua responsabilidade.
Essa maleabilidade é foco de fortes controvérsias.
Por um lado, argumenta-se que a falta de limites
para o tamanho das turmas acaba por sobrecarregar os professores e impedir que seus alunos
tenham acesso a uma educação personalizada e
de qualidade. Muitas redes de ensino, no entanto,
alegam que não possuem recursos suficientes
para aderir às recomendações, que demandariam
a contratação de maior número de professores e
investimentos em infraestrutura.
Esse problema é mais pronunciado na rede
pública e foi agravado pelo rápido aumento, nos
últimos anos, do número de matrículas na educação básica. No entanto, a redução recente da
taxa de fertilidade e a melhoria do fluxo escolar
têm levado a um declínio progressivo do número
de alunos no ensino fundamental (2,8 milhões de
alunos a menos entre 2011 e 2016), o que gera
novas oportunidades para redução do número
de alunos por turma. É importante observar que
o Brasil não está tão distante assim do número
recomendado de 15 a 18 alunos por turma nos
primeiros anos escolares, pois a média nacional
de alunos por turma na Pré-Escola já é de 18
alunos e nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental de 22, sem grandes variações regionais (Inep
2016). A recomendação do informe a seguir é
que esta redução do tamanho das turmas tenha
como foco aqueles alunos que mais poderiam se
beneficiar dela, como os de nível socioeconômico mais baixo, quando ainda estão cursando os
primeiros anos escolares.
2. Para mais informações sobre programas de formação
continuada eficazes, leia o Políticas Públicas em Ação
“Como tornar a formação continuada mais efetiva”.
3. Tanto este documento como o parecer do Conselho
Nacional de Educação nº 28/1998 recomendam “uma
professora ou um professor para cada 6 a 8 crianças de 0
a 2 anos; uma professora ou um professor para cada 15
crianças de 3 anos; uma professora ou um professor para
cada 20 crianças acima de 4 anos”.

4.3 Escolas integradas e serviços coordenados4
O conceito de escolas integradas discutido ao
longo deste Políticas Públicas em Ação se refere a
escolas norte-americanas que concentram dentro
ou próximas a elas um conjunto de serviços
abrangente e integrado para atender às necessidades das comunidades em que estão inseridas.
Em um contexto tão desigual quanto o brasileiro,
no qual a escola é muitas vezes um dos únicos
braços do poder público presentes nas comunidades mais vulneráveis, o conceito de escolas
integradas é particularmente relevante, mesmo
não sendo novidade por aqui.
No Brasil, já implementamos modelos de escolas
integradas a outros serviços pelo menos desde
a inauguração da primeira Escola Parque de
Anísio Teixeira na Bahia em 1950, onde, além
de acesso às atividades educativas no contraturno das Escolas-Classe, as crianças recebiam
assistência médica, odontológica, orientação
vocacional e inclusive abrigo para as que fossem
órfãs5. Este modelo inspirou os Centros Integrados de Educação Pública (CIEPs) de Darcy
Ribeiro no estado do Rio de Janeiro, os Centros
Educacionais Unificados (CEUs) do município de
São Paulo e as Escolas do Amanhã na cidade do
Rio de Janeiro, com resultados e sustentabilidade
variados, pois são modelos de fato mais caros do
que a escola convencional.
No caso das Escolas do Amanhã, por exemplo,
foi possível reduzir a distância que separava a
média dos seus resultados para a média da rede:
de 2009 a 2015, o Índice de Desenvolvimento
da Educação Básica (Ideb) dos Anos Finais das
Escolas do Amanhã cresceu 0,9 ponto, saindo
de 3,1 para 4,0, enquanto o da rede como um
todo cresceu 0,7 ponto, saindo de 3,6 para 4,3
(Rioeduca.net).
4.4 Redesenho das escolas de ensino médio
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O relatório também aponta para o redesenho das
escolas de Ensino Médio como uma estratégia de
melhoria que encontra apoio em pesquisas rigorosas. Segundo estudos, escolas redesenhadas
eficazes compartilham uma série de característi-

cas que influenciam o desempenho dos alunos,
como a personalização do ensino, uma missão
escolar compartilhada centrada na aprendizagem
de alta qualidade, um currículo forte, ensino
“autêntico” de alta qualidade e uma comunidade
profissional.
No Brasil, a personalização do ensino é abordada
na Lei nº 13.415/2017 que permite a flexibilização do currículo, reservando o limite de 1.800
horas do total da carga horária do Ensino Médio
para a Base Nacional Comum Curricular (BNCC)
e destinando às demais horas a itinerários formativos, que podem ser tanto propedêuticos quanto
profissionalizantes, de escolha dos alunos dentre
os ofertados pelo sistema de ensino6. Já a Base
Nacional Comum Curricular, cuja parte referente ao Ensino Médio o Ministério da Educação
(MEC) entregou em abril de 2018 ao Conselho
Nacional de Educação, orienta os estados na
construção dos seus currículos partindo de dez
competências gerais que devem nortear o trabalho de toda a educação básica brasileira. No entanto, os demais elementos precisam ser levados
em conta pelos estados que pretendem melhorar
o desempenho de seus alunos no ensino médio.
Alguns destes elementos, como a personalização
da aprendizagem, um currículo robusto e uma
missão escolar compartilhada são características
do modelo das Escolas de Referência em Ensino Médio (EREM) do Estado de Pernambuco,
consideradas responsáveis pelo avanço do Ideb
do estado para 3,9 em 2015, maior resultado
entre os estados brasileiros, empatado com São
Paulo, cujo PIB per capita é 2,6 vezes maior
(IBGE 2015). A experiência de Pernambuco
serviu de referência para o Política de Fomento
à Implementação de Escolas de Ensino Médio
em Tempo Integral instituída por meio da Lei nº
13.415/2017 para disseminar o modelo para
mais de 500 escolas em todo o país com o apoio
de recursos federais.
4. Para mais informações sobre programas de Escolas
Integradas, leia o Políticas Públicas em Ação “Escolas Integradas: uma estratégia para um desenvolvimento escolar de
qualidade”.
5. Fonte: http://www.bvanisioteixeira.ufba.br.
6. Para mais informações, acesse: http://www.brasil.gov.
br/educacao/2016/09/entenda-o-novo-ensino-medio.

4. Considerações Finais
Por fim, as reflexões propostas pelos autores
podem fornecer aportes relevantes aos governos
em seus esforços de alocação de recursos para
potencializar as estratégias que funcionam e
evitar desperdícios com experiências que não
funcionam. Os impactos de políticas públicas
deveriam ser explorados sob a perspectiva da
comprovação empírica de uma relação causa e
efeito. As metodologias para a avaliação de políticas são amplamente conhecidas no Brasil e os
dados existentes permitem análises da mais alta
qualidade. No entanto, grande parte das políticas
públicas implementadas no país não são avaliadas
de forma sistemática, e quando o são, seus resultados dificilmente chegam ao conhecimento dos
gestores públicos para que possam aprender com
eles. O presente Políticas Públicas em Ação busca
alterar esta realidade.
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Resumo
O novo Every Student Succeeds Act (ESSA),
ou “Lei pelo Sucesso de Cada Aluno”
dos Estados Unidos, oferece aos estados
flexibilidade para criar novas abordagens
para a responsabilização escolar e para
projetar intervenções adequadas para as
escolas que necessitam de assistência. A lei
estabelece que as intervenções devem ser
"baseadas em evidências" e define os tipos
de evidências de pesquisa que os estados
precisam fornecer ao escolher estratégias
de melhoria. Este informe analisa a base
de pesquisa e identifica as condições
segundo as quais quatro intervenções de
uso comum foram consideradas efetivas
quando bem implementadas. As quatro
áreas são: formação continuada de alta
qualidade, redução de tamanho de turmas,
escolas integradas e serviços coordenados, e
redesenho das escolas de ensino médio.

Revisores externos
Este informe foi beneficiado pelos
conhecimentos e expertise de dois revisores
externos: Jessica Cardichon, diretora sênior
de políticas e advocacia para a reforma
abrangente do ensino médio na Aliança para
a Excelência em Educação; e Aaron Pallas, o
Professor de Sociologia e Educação Arthur I.
Gates na Teachers College, Universidade de
Columbia. Agradecemos o cuidado e atenção
que dedicaram a este informe.

De acordo com o propósito histórico dos Estados Unidos da Elementary and
Secondary Education Act (ESEA - “Lei de Educação Primária e Secundária”),
o Every Student Succeeds Act (ESSA - “Lei pelo Sucesso de Cada Aluno”) – a
reautorização da ESEA assinada em dezembro de 2015 – exige que os estados
direcionem recursos para as escolas de pior resultado, alavancando a equidade
por meio de apoio para fechar as lacunas de desempenho.
Ao contrário de seu antecessor, o No Child Left Behind Act (NCLB), ou
"Nenhuma Criança Deixada Para Trás", a ESSA não prescreve as intervenções
para essas escolas. Em vez disso, a nova lei dá aos estados mais flexibilidade,
reconhecendo que as circunstâncias das escolas são diferentes entre si e que
a solução única indicada pelo NCLB não era apropriada em todos os casos.
Os estados são livres para determinar as intervenções que fazem sentido para
escolas específicas.
Ao mesmo tempo, a lei detalha algumas diretrizes para as intervenções.
Especificamente, estabelece que as intervenções devem ser "baseadas em
evidências" e define os tipos de evidência que os estados podem usar ao
escolher estratégias de melhoria. O objetivo é aumentar a probabilidade
de as intervenções terem sucesso em aumentar o desempenho e diminuir
defasagens.
Uma das principais questões é que as estratégias para melhorar o desempenho
- como investimentos em programas de desenvolvimento profissional ou
reduções de tamanho de turmas - geralmente provaram ser bem-sucedidas
somente quando implementadas efetivamente e em contextos que podem se
beneficiar do que elas têm para oferecer.
Este informe fornece uma visão geral de quatro intervenções de uso comum
que, quando bem implementadas, mostraram aumentar o desempenho,
particularmente para estudantes historicamente desatendidos. Analisa as
pesquisas e identifica as condições em que demonstraram ser eficazes. As
quatro áreas são:
•
•
•
•

Formação continuada de alta qualidade,
redução de tamanho de turmas,
escolas integradas e serviços coordenados, e
redesenho das escolas de ensino médio.
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O que a ESSA requer
A ESSA exige que os estados desenvolvam planos para apoiar 5% das escolas públicas de "pior desempenho" de todas
que recebem financiamento do Título I, todas as escolas públicas de Ensino Médio que não conseguem formar um terço
ou mais de seus alunos, e quaisquer outras categorias que um estado considere apropriadas. Essas escolas devem ser
identificadas pelo menos uma vez a cada três anos. Para as escolas assim selecionadas, os distritos escolares devem
completar um plano abrangente de apoio e melhoria que:
•
•
•
•

seja informado pelos indicadores e metas de longo prazo do sistema de responsabilização do estado;
inclua intervenções baseadas em evidências;
responda às necessidades avaliadas no nível da escola; e
identifique desigualdades de recursos que serão atendidas.

O plano deve ser aprovado pela escola, e pelas secretarias municipal e estadual e periodicamente monitorado e revisado
pela secretaria estadual de educação. Usando a lista de escolas de baixo desempenho, o estado deve identificar escolas
nas quais haja subgrupos de alunos com desempenho consistentemente ruim. O distrito é então responsável por apoiar
o “plano de apoio e melhoria” no nível da escola. Semelhante em estrutura ao plano abrangente, o plano de apoio
específico requer intervenções baseadas em evidências e deve ser aprovado e monitorado pela secretaria de educação.

Quais intervenções são promissoras?
Após uma revisão das informações e um processo de diagnóstico, os estados têm a obrigação de ajudar as escolas
a melhorar, adotando intervenções ou mecanismos de apoio baseados em evidências. A ESSA define "baseado em
evidências" como uma atividade, estratégia ou intervenção que demonstra um efeito estatisticamente significativo
na melhoria dos resultados dos alunos (ou outros resultados relevantes) com base em evidências fortes, moderadas
ou promissoras de pelo menos um estudo experimental ou quasi-experimental bem desenhado e implementado; um
raciocínio baseado em resultados de pesquisa de alta qualidade; ou uma avaliação positiva que sugere que a intervenção
provavelmente melhorará os resultados educacionais. Os estados têm flexibilidade para permitir que escolas e distritos
determinem quais intervenções baseadas em evidências são mais propensas a funcionar em quais contextos e com quais
os alunos.
Um grande número de pesquisas educacionais investiga práticas eficazes (e ineficazes) para melhorar os resultados
dos alunos. Esses estudos podem capacitar os formuladores de políticas estaduais e locais a adotar as intervenções
educacionais comprovadamente produtivas que melhor atendam ao contexto único do sistema educacional local. Este
resumo trata de apenas quatro tipos de intervenções de uso comum. Uma publicação futura tratará outras estratégias
possíveis de forma mais completa.

Formação Continuada de Alta Qualidade
Claramente, a mudança do currículo e das práticas de ensino requer investimentos na aprendizagem profissional dos
professores, e algumas escolas mostraram ganhos significativos ao fazer tais investimentos de forma estratégica.1 No
entanto, nem toda a formação continuada (FC) é projetada de forma a ser capaz de produzir esses efeitos.
Uma característica fundamental da FC efetiva é que os professores trabalhem juntos em um determinado conjunto de
práticas durante um período de tempo contínuo. O pesquisador Yoon e seus colegas avaliaram de nove investigações
experimentais ou quasi-experimentais bem desenhadas e descobriram que, nestes casos, programas de desenvolvimento
profissional de 14 horas ou menos não geraram efeitos significativos sobre o aprendizado dos alunos.2 Os programas que
produziram efeitos positivos e significativos variaram de 14 a 100 horas, possuindo uma média de 49 horas.3
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Verificou-se que as melhorias mais significativas no desempenho dos alunos estão associadas às abordagens de FC que:
• focam no aprofundamento do conhecimento e das práticas de instrução dos professores;4
• funcionam como uma parte coerente dos esforços de melhoria da escola – ou seja, são alinhados com o currículo,
as avaliações e os padrões – de forma que os professores possam implementar os conhecimentos e as práticas
desenvolvidos em suas salas de aula;5
• ocorrem em ambientes de aprendizagem colaborativos e cooperativos em que os professores participam da
aprendizagem profissional e lidam, juntos, com questões relacionadas a novos conteúdos e práticas de instrução;6
• fornecem atividades autênticas baseadas na investigação e reflexão, por parte dos professores, sobre a sua prática de
ensino no contexto do currículo e dos seus alunos;7
• fazem uma ligação com a análise do ensino e da aprendizagem dos alunos, incluindo o uso formativo de dados de
avaliação;8 e
• são apoiados por coaching, modelagens, observações e feedbacks.9
Os estados e municípios devem basear suas decisões em pesquisas que apontem para os componentes de FC que tem
maior probabilidade de desenvolver as habilidades dos professores e os resultados dos alunos.

Diminuição do Tamanho das Turmas
Reduzir o tamanho das turmas pode ser uma estratégia eficaz para melhorar os resultados educacionais dos alunos em
algumas circunstâncias. No entanto, os efeitos parecem variar dependendo da idade e das características dos alunos,
bem como da magnitude da redução. Ademais, presumem que outras variáveis, como a qualidade dos professores e do
currículo, permanecerão constantes após a diminuição.
Uma meta-análise de 77 estudos que exploram os efeitos do tamanho das turmas, por exemplo, descobriu que as classes
menores estavam associadas a uma melhora no desempenho dos alunos e que estes efeitos eram maiores quando
determinados limites mínimos eram atingidos. Reduzir o tamanho de uma turma de 40 alunos para uma de não mais de 20,
ou uma turma de 25 alunos para uma turma de 10 a15, por exemplo, produziu os maiores ganhos em seu desempenho.10
Da mesma forma, o conhecido estudo Tennessee’s Project Student-Teacher Achievement Ratio (STAR), ou “Educação
dos Estudantes do Tennessee” encontrou que a redução do tamanho das turmas para determinados níveis entre a
pré-escola e o terceiro ano melhorou significativamente o desempenho dos alunos - e esses benefícios persistiram ao
longo de pelo menos cinco anos.11 Em particular, pequenas turmas de menos de 18 alunos obtiveram maiores ganhos
de desempenho em provas padronizadas do que os alunos em turmas de tamanho normal (22-25 alunos). De especial
importância é o fato de que o efeito de estudar em uma turma pequena foi quase duas vezes maior para estudantes
negros e pardos do que para seus pares brancos. Os ganhos de desempenho foram maiores para crianças na pré-escola
e no primeiro ano, produzindo efeitos persistentes a longo prazo sobre uma variedade de indicadores acadêmicos no
Ensino Fundamental e Médio.12
Estudos sobre os efeitos do experimento de redução do tamanho das turmas do estado de Wisconsin encontraram que a
redução da proporção de estudantes por professor para menos de 15 entre a pré-escola e o terceiro ano (em comparação
com os índices de 21:1 e 25:1) foi associada à melhoria do desempenho dos alunos. Os maiores benefícios foram obtidos
por estudantes afrodescendentes e alunos que viviam em distritos urbanos com grandes proporções de estudantes de
baixa renda.13
Em suma, a literatura indica haver resultados positivos, especialmente para alunos de baixa renda e afrodescendentes,
quando os programas de redução de tamanho de turmas são bem desenhados, envolvem a redução para tamanhos
bastante pequenos (aproximadamente entre 15 e 18 alunos por turma), e são implementados nos primeiros anos escolares.
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Escolas integradas e serviços coordenados
Uma escola integrada é tanto um lugar físico como um conjunto de parcerias entre a escola e demais recursos
comunitários.14 As escolas integradas adotam uma abordagem centrada nos resultados que une o ensino de alta
qualidade à melhoria da saúde e serviços sociais, programas de desenvolvimento juvenil e comunitário, e engajamento
da comunidade. A introdução de escolas integradas com serviços coordenados melhorou, em especial, os resultados das
escolas que atendem a estudantes de baixa renda.15
A ideia por trás da escola integrada é que os alunos precisam de mais do que apenas ensino de alta qualidade para ter
sucesso acadêmico e pessoal. As crianças precisam de acesso a habitação, alimentação e cuidados de saúde, bem
como apoios sociais e à aprendizagem. Além disso, os pais e a comunidade em geral precisam de serviços coordenados
e integrados em um mesmo local para que possam facilmente receber assistência que, em última instância, apoie o
desenvolvimento das crianças. Consequentemente, muitas escolas integradas oferecem clínicas que fornecem cuidados
de saúde física e mental, serviços de assistência social, cuidados antes e depois da escola, tutoria e mentorias, turmas
de pré-escola, foco na aprendizagem socioemocional e abordagens de disciplina positiva, bem como fomento ao
envolvimento dos pais e da comunidade.16 Além disso, muitos desses serviços estão abertos a todos os membros da
comunidade de dia, de noite e nos fins de semana.17
A pesquisa sobre a eficácia das escolas integradas e de outras abordagens que asseguram uma ampla gama de
serviços para crianças muitas vezes encontra que essas escolas estão associadas a melhores resultados dos alunos,
especialmente para os estudantes mais vulneráveis em termos socioeconômicos.18 Naturalmente, não é o simples fato de
serem chamadas de "escolas integradas" que faz a diferença: é preciso que haja uma série de recursos e fatores críticos
bem implementados para que estes efeitos ocorram.
Algumas outras características dessas escolas, estudadas individualmente, também geram efeitos positivos sobre os
resultados educacionais. Por exemplo, estudos encontraram ganhos significativos de aprendizado dos alunos como
resultado de jornadas de estudo prolongadas, incluindo tempo para tutorias.19 Além disso, o maior envolvimento entre pais,
família e comunidade está positivamente associado à melhoria nos resultados educacionais dos alunos, a taxas mais baixas
de retenção, a menos anos gastos em educação especial e a melhora nos resultados de provas de inglês para estudantes
que estão estudando o idioma.20 A provisão de serviços acadêmicos, de saúde e sociais integrados estão associados a
melhores resultados acadêmicos, especialmente para os estudantes mais vulneráveis.21 O desenvolvimento socioemocional
e intervenções comportamentais positivas, como práticas de justiça restaurativa, estão também associados ao
desenvolvimento acadêmico dos estudantes, bem como a menores taxas de suspensões, expulsões e abandono escolar.22
Uma abordagem em particular, o modelo Turnaround for Children (TFC)i, ou “Virando o Jogo pelas Crianças”, persegue
estes objetivos em escolas com desempenho inferior por meio da capacitação dos professores e de mudanças culturais.
O modelo da TFC é um conjunto integrado de práticas e ferramentas de apoio que aborda o bem-estar social, emocional
e físico dos alunos, ao mesmo tempo que transforma a cultura escolar. Focando no desenvolvimento infantil voltado para
reverter traumas, induzidos pela pobreza, que impedem a aprendizagem, o TFC estabelece parcerias entre as escolas e
provedores de saúde mental baseados nas comunidades. Em seguida, utiliza uma equipe composta por um consultor
de trabalho social (assistente social veterano), um especialista pedagógico (professor sênior) e um diretor de programa
(administrador de escola experiente) para:
• criar um amplo sistema de apoio a estudantes que ofereça ajuda para todas as crianças, incluindo aquelas com
necessidades especiais, em suas escolas ou em parceria com provedores de saúde mental baseados na comunidade;
• treinar todos os professores em técnicas de ensino em sala de aula comprovadas e que promovam um ambiente de
aprendizagem seguro e integrado, bem como um relacionamento estreito entre estudantes e professores; e
• trabalhar com os líderes educacionais para melhorar o desempenho das escolas de forma alinhada aos padrões e
diretrizes locais, visando criar uma cultura de alto desempenho envolvendo toda a comunidade escolar.
N.T.i O Turnaround é um conceito do mundo dos negócios que equivale à recuperação de empresas para recolocá-la no rumo do crescimento (https://
endeavor.org.br/turnaround/). Tem sido comum seu uso também na educação como modelo para recuperar escolas que apresentam resultados
consistentemente ruíns (http://www.wallacefoundation.org/knowledge-center/pages/the-school-turnaround-field-guide.aspx).
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Dados das escolas TFC na cidade de Nova York mostram ganhos expressivos em matemática e em inglês, assim como
maior segurança, diminuição do número de suspensões, ausências e rotatividade de professores.23

Redesenho de Escolas de Ensino Médio
O redesenho das escolas de Ensino Médio é outra estratégia de intervenção que encontra apoio em pesquisas
rigorosas. Embora o tamanho das escolas e os recursos estruturais sejam ferramentas importantes para ajudá-las
a fomentar o aprendizado e engajamento dos alunos, os resultados dependem substancialmente de como esses
elementos são implementados.
Escolas redesenhadas eficazes compartilham uma série de características que influenciam o desempenho dos alunos,
como a personalização do ensino, uma missão escolar compartilhada centrada na aprendizagem de alta qualidade,
um currículo forte, ensino "autêntico" de alta qualidade e uma comunidade profissional.24 Embora as estratégias de
redesenho discutidas abaixo sejam promissoras para ajudar as escolas a alcançar melhores resultados, o sucesso, em
última instância, depende de como cada elemento é implementado.
Tamanho pequeno e personalização: Diversos estudos indicaram que, tudo o mais constante, as escolas obtêm melhor
desempenho quando criam comunidades menores e mais personalizadas de professores e alunos, nas quais os docentes
trabalham juntos e os estudantes têm um número menor de professores por períodos mais longos. Isso pode ser feito por
meio da estruturação de escolas menores (a maioria dos estudos concorda que os resultados são melhores em escolas
de Ensino Médio com menos de 900 alunos) ou unidades funcionais menores dentro das escolas (geralmente com menos
do que 400 alunos).25
As estratégias de personalização contribuem para melhores resultados educacionais. Estes podem incluir turmas
menores, períodos de aula mais longos (que estão associados a um menor número de alunos por professor), tutorias
(aulas nas quais os professores se reúnem regularmente com os alunos para aconselhá-los e apoiá-los em seus estudos),
formação de equipes (onde alguns professores compartilham o mesmo grupo de estudantes e discutem regularmente
o seu progresso) e ciclos de aprendizagem (onde professores permanecem com o mesmo grupo de alunos por mais
de um ano).26 Um estudo feito com 820 escolas participantes do National Education Longitudinal Study, ou “Estudo
Longitudinal de Educação Nacional”, descobriu que, independentemente das características dos alunos, escolas que se
reestruturaram para personalizar a educação e desenvolver métodos voltados para a aprendizagem colaborativa tiveram
desempenhos significativamente maiores, distribuídos de forma mais equitativa entre estudantes de maior e menor
nível socioeconômico.27 Outros estudos encontraram melhores relacionamentos entre estudantes e professores e maior
envolvimento dos alunos, além de melhor desempenho acadêmico, como resultado dessas estratégias.28
Missão escolar compartilhada: Um problema frequentemente relatado por escolas de pior desempenho é difusão de
meta, uma vez que a fragmentação e as distrações gerenciais fazem com que o foco no ensino e na aprendizagem
seja perdido. Uma característica comum a escolas de bom desempenho, segundo a literatura, é ter um foco claro e
compartilhado na aprendizagem dos alunos, com normas e práticas comuns aplicadas a todas as sala de aula.29 A boa
comunicação entre professores, o engajamento da comunidade, um objetivo comum e foco no currículo– todos os quais
estão relacionados ao desenvolvimento de uma missão escolar compartilhada - facilitam uma maior participação de
estudantes normalmente marginalizados na cultura escolar.30 Pesquisas confirmam que o desenvolvimento de metas,
normas e práticas comuns e focadas no ensino e na aprendizagem leva a um maior envolvimento e melhores resultados
por parte de alunos vulneráveis.31
Currículo acadêmico forte: Alunos que frequentam escolas que enfatizam o rigor acadêmico e proporcionam uma gama
mais restrita de cursos (sinalizando um maior foco curricular e menos enturmação de alunos por desempenho) são
mais propensos a ter melhor desempenho educacional.32 Além disso, os estudantes que frequentam essas escolas têm
taxas mais baixas de absenteísmo e maiores chances de se formar.33 De fato, quando estudantes de origens e níveis de
desempenho similares são expostos a currículos mais e menos desafiadores, respectivamente, aqueles que têm acesso a
currículos mais ricos superam os demais.34 Como corolário, alunos que participam de aulas menos desafiadoras têm pior
desempenho e exibem mais problemas comportamentais.35 Sobretudo, cabe destacar que as escolas que foram bem-
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sucedidas ao desenvolver currículos comuns para alunos de diferentes níveis de desempenho ofereceram também uma
série de ferramentas de apoio e intervenções em paralelo, como por exemplo assistência com dever de casa durante e
após as aulas e aulas particulares.36
Ensino autêntico: Diversos estudos encontraram que o que pesquisadores chamam de "ensino autêntico" - isto é, ensino
e avaliações que exigem que os alunos construam e organizem conhecimentos, considerem diferentes alternativas,
apliquem processos de pesquisa ao conteúdo da disciplina e se comuniquem efetivamente com um público além da sala
de aula e da escola – impacta positivamente o desempenho dos alunos.37 Um estudo com mais de 2.100 estudantes
em 23 escolas reestruturadas, por exemplo, encontrou que alunos que tiveram acesso ao ensino autêntico obtiveram
desempenho significativamente melhor em tarefas intelectualmente desafiadoras.38
O ensino autêntico geralmente ocorre por meio de atividades como experiências científicas, modelagens matemáticas,
pesquisas em ciências sociais e outros projetos que exigem estudo aprofundado, escrita e apresentações públicas. Essas
atividades podem elevar as expectativas de toda a escola e incentivar a responsabilidade mútua dos professores e alunos
por atendê-las.39
Comunidade profissional: Muitos pesquisadores afirmam que a colaboração associada à participação em uma
comunidade profissional de professores é um elemento-chave das escolas bem-sucedidas.40 Bryk, Camburn e Louis
definem uma comunidade profissional como o foco, por parte dos professores, na aprendizagem dos alunos, a
responsabilidade coletiva pela melhoria escolar, a prática não privativa, o diálogo reflexivo e a cooperação e colaboração
entre os funcionários da escola.41 A comunidade profissional encoraja os professores a assumir a responsabilidade pela
aprendizagem dos seus alunos e lhes fornece ferramentas para fazê-lo por meio da colaboração em torno de problemas
de aprendizagem e práticas de ensino eficazes. Em seu estudo envolvendo 24 escolas reestruturadas, Newmann e
colegas descobriram que ter uma forte comunidade profissional de prática é uma das três características comuns a
escolas que alcançam altos níveis de desempenho estudantil.42 Outras pesquisas sugerem que um ambiente profissional
colaborativo para professores produz melhor desempenho e gera maior responsabilidade coletiva pela melhoria escolar e
aprendizado dos alunos.43

Conclusões
O Every Students Succeed Act oferece uma oportunidade importante para criar novas estratégias de responsabilização
que buscam enxergar os estudantes e escolas de forma mais holística. Aproveitar esta oportunidade exigirá que os
estados encontrem, avaliem e implementem intervenções efetivas baseadas em evidências que apoiem a aprendizagem
equitativa e de alta qualidade para todos os alunos.
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