
Universidade de São Paulo 

Faculdade de Educação 

Programa de Pós-Graduação em Educação 

 

 

 

 

ILONA BECSKEHÁZY 

 

Institucionalização do Direito à Educação de Qualidade: o caso de Sobral, CE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Paulo, SP 

2018 

  



ILONA BECSKEHÁZY 

 

 

 

Institucionalização do Direito à Educação de Qualidade: o caso de Sobral, CE 

 

 

 

Versão corrigida 

 

 

 

 

 

 

 

Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Educação da 
Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo para a 
obtenção do título de Doutor em Educação. 

 

 

Área de concentração: Estado, Sociedade e Educação 

 

 

Orientador: Prof. Dr. Romualdo Luiz Portela de Oliveira 

 

 

 

São Paulo, SP 

2018 



Capítulo 1  4 

AUTORIZO A REPRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTE 

TRABALHO, POR QUALQUER MEIO CONVENCIONAL OU ELETRÔNICO, PARA FINS DE 

ESTUDO E PESQUISA, DESDE QUE CITADA A FONTE. 

 

 

 

 

                                    

 

 

 

 

Catalogação na Publicação 

Serviço de Biblioteca e Documentação 

Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo 

 

      379               Becskeházy, Ilona 
      B398i                Institucionalização do Direito à Educação de qualidade: o caso de 

Sobral, CE / Ilona Becskeházy; orientação Romualdo Luiz Portela de 
Oliveira. São Paulo: s.n., 2018. 

                                  443 p. ils.; grafs.; tabs.; anexos                               
                                

                                  Tese (Doutorado – Programa de Pós-Graduação em Educação. Área 
de Concentração: Estado, Sociedade e Educação) - - Faculdade de 
Educação da Universidade de São Paulo. 

 
                                  1. Qualidade da Educação (Sobral, CE) 2. Alfabetização 3. Escola 

Eficaz 4. Eficácia escolar 5. Políticas Públicas I. Oliveira, Romualdo Luiz 
Portela de, orient.                            

 
Elaborado por Nicolly Leite – CRB-8/8204 
 
             
 



Nome: BECSKEHÁZY, Ilona 

 

Título: Institucionalização do Direito à Educação de Qualidade: o caso de Sobral, CE  

 

Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Educação da 
Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo para a 
obtenção do título de Doutor em Educação. 

 

Aprovado em:                                                                                             

Banca Examinadora 

 

 

Prof. Dr.  Prof. Dr. Romualdo Luiz Portela de Oliveira  

Instituição:  _________________________________________ 

Julgamento:  _________________________________________ 

 

Prof. Dr.  Externo ao PPG/FE_________________________ 

Instituição:  _________________________________________ 

Julgamento:  _________________________________________ 

 

Prof. Dr.  Externo ao PPG/FE_________________________ 

Instituição:  _________________________________________ 

Julgamento:  _________________________________________ 

 

Prof. Dr.  Externo ao PPG/FE _________________________ 

Instituição:  _________________________________________ 

Julgamento:  _________________________________________ 

 

Prof. Dr.  _________________________________________ 

Instituição:  _________________________________________ 

Julgamento:  _________________________________________ 

 

  



Capítulo 1  6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho à minha família e aos amigos de cujo convívio me privei 

para poder concluí-lo. Em particular ao meu marido, Manuel, e à minha filha, 

Rita, por sua compreensão, carinho e apoio. 

E também à memória do Prof. Edgar Linhares, cujo empenho para alfabetizar 

todas as crianças na idade certa e pelo método eficaz semeou os resultados 

hoje colhidos por Sobral e pelo Ceará.  

  





Capítulo 1  8 

AGRADECIMENTOS 

 

Em primeiro lugar, agradeço àqueles que objetiva e materialmente me 

possibilitaram participar de um programa de doutorado de prestígio como o da 

FEUSP, escolhendo investigar um projeto de relevância nacional como são as 

reformas educacionais de Sobral, no contexto do Ceará: 

 - os contribuintes do Estado de São Paulo que, com seu suor diário, geram 

os impostos essenciais para sustentar a Universidade de São Paulo, incluindo o 

Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Educação. A eles devo meu 

doutorado e a obrigação de me esforçar para produzir algo que possa ser útil aos 

interessados no tema;  

 - o Instituto Natura, nas pessoas de Pedro Villares e David Saad e suas 

equipes, que acreditaram no projeto de elaboração de novos currículos para o 

Município de Sobral, apesar de, à época, o Brasil ainda estar em um contexto 

inóspito à especificação curricular. O Instituto Natura, com seu modus operandi sui 

generis no contexto das ONGs que militam no setor de educação no Brasil 

franqueou, à equipe de Sobral e à nossa, total liberdade para estudar o tema e 

conceber um guia de planejamento pedagógico com o objetivo de fazer avançar 

ainda mais o desempenho acadêmico dos alunos sobralenses e o desenvolvimento 

profissional dos educadores Rede Municipal de Sobral; 

 - a Prefeitura de Sobral, representada por seus Prefeitos – Veveu Arruda e 

Ivo Gomes –, seus Secretários de Educação – Julio Alexandre e Herbert 

Vasconcelos – e seus Adjuntos – David Pitombeira e Edna Silva –, que não mediram 

esforços para proporcionar à nossa equipe de consultores e ao Grupo de Trabalho 

da Seduc-Sobral todos os recursos necessários, não só à execução do projeto 

original de elaboração do currículo, mas também às demandas da minha pesquisa, 

mesmo em contingência de grave aperto fiscal.  

Agradeço também à Diretoria da Faculdade de Educação da Universidade de 

São Paulo e ao Departamento de Administração Escolar e Economia da Educação 

(EDA), em particular à figura histórica e representativa da educação brasileira, Profa. 

Lisete Arelaro, por terem me aceito como aluna, apesar de substanciais diferenças 



de perspectiva ideológica e metodológica em relação à pesquisa e desenho de 

políticas educacionais. No fundo, acredito que desejamos as mesmas coisas, 

apenas acreditamos que o percurso para chegar até elas seja diferente. 

Ao meu orientador, Romualdo Portela de Oliveira, uma nota de 

agradecimento especial pela paciência comigo, que começou ainda no mestrado, 

quando me aceitou como aluna especial na disciplina de Estado e Política 

Educacional e depois pela sua participação na minha banca de Mestrado na PUC-

Rio. Durante o Programa de Doutorado, sua orientação equilibrada para a 

elaboração da tese me permitiu ousar na incorporação de outras áreas e 

perspectivas de análise, sem deixar de me apoiar nos momentos de dúvida. Em 

nome dele, agradeço aos demais docentes do EDA – Departamento de 

Administração Escolar e Economia da Educação da FEUSP.  

Devo uma menção de gratidão também aos funcionários da Secretaria de 

Pós-Graduação, pelo atendimento diligente e simpático às minhas demandas 

burocráticas. 

Aos membros da banca de qualificação, Profs. Sofia Lerche Vieira e Marta 

Arretche, e da banca que analisou a presente tese Profs. Marta Arretche, Lilia 

Sumyia, Paula Louzano e Vanda Ribeiro, que, generosamente, emprestaram seu 

tempo e expertise para aprimorar o meu trabalho, além de meu orientador, 

Romualdo Portela de Oliveira. 

Aos professores Stephen Anderson – Professor Emérito – e Anna 

Chmielewski – Professora Assitente de Educational Leadership and Policy do 

Ontario Institute for Studies in Education (OISE) da Universidade de Toronto, que, 

pacientemente me forneceram orientações e referências essenciais para 

compreender as reformas educacionais da província de Ontário, no Canadá. 

Em um tom tanto pessoal como acadêmico, agradeço aos professores 

Departamento de Ciência Política da FFLCH-USP, que, com muita generosidade, 

aceitaram-me como aluna, permitindo que eu aprofundasse meus conhecimentos de 

Métodos Quantitativos (Profa. Lorena Barberia), Estado e Políticas Públicas (Prof. 

Eduardo Marques) e Instituições Políticas e Desigualdades (Prof. Marta Arretche). A 

dedicação e competência desses professores não só foi inspiradora, como contribuiu 

concretamente para o meu aprendizado, abrindo meus horizontes teóricos e 



Capítulo 1  10 

permitindo que eu me sentisse minimamente segura para arriscar em seu campo de 

estudo. Em particular, à Profa. Marta devo agradecer um quinhão substancial deste 

trabalho, porque ela foi o farol que guiou todas as reflexões teóricas relevantes de 

sua área. Muito obrigada! 

Aos colegas da pós-graduação da FFLCH e da FEUSP, agradeço pelas 

reflexões profundas e interessantes, especialmente ao Eduardo Capocchi, o 

estudante mais brilhante e bem-humorado com que tive oportunidade de conviver. 

À grande amiga, acadêmica e companheira de militância por uma educação 

de nível internacional para todos os brasileiros, Paula Louzano, que, entre “tapas e 

beijos” nos guiou na produção dos novos currículos de Sobral e em toda a minha 

recente trajetória acadêmica. 

Aos colegas da nossa equipe, Ariane Farias dos Santos, Bárbara Bárbosa de 

Almeida, Claudia Gamba, Elizabeth McNicol, Gabriela Moriconi, Marcos Tofoli, 

pessoas maravilhosas, capazes e inteligentes, com tive o maior prazer de trabalhar 

intensamente. Agradeço também a portentosas figuras como Guiomar Namo de 

Mello, João Batista Araújo e Oliveira, Maria Helena Guimarães de Castro, Maurício 

Holanda Maia e Mariza Abreu pelas dicas e explicações generosas sobre temas 

cruciais do meu trabalho. 

Por último, agradeço a cada uma das pessoas da equipe da Seduc-Sobral, do 

GT de produção dos currículos, da Esfapege e das escolas da Rede Municipal que 

tive oportunidade de conhecer. A existência desses profissionais competentes e 

dedicados, pessoas moralmente comprometidas com o desenvolvimento escolar de 

seus alunos e com a coesão de suas equipes, me animam a acreditar que o Brasil 

pode rapidamente alcançar e superar em justiça social e qualidade de vida, países 

atualmente mais desenvolvidos que o nosso. Que a experiência de Sobral possa ser 

expandida e que o direito à educação em escolas eficazes seja mais bem 

compreendido, para ser garantido a todos aqueles que habitam nosso território. 



  



Capítulo 1  12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainda que eu tenha o dom da profecia 
e conheça todos os mistérios e toda a ciência, 

ainda que eu tenha tão grande fé que transporte montanhas, 
se não tiver amor, nada sou. 

Primeira Epístola de São Paulo aos Coríntios (I Cor., 13-2) 



RESUMO 

 

O trabalho é o estudo de um caso crucial (Eckstein) de um município pobre e populoso 

(Sobral, no Estado nordestino do Ceará) dentro do contexto de um problema de cunho nacional – o 

baixo rendimento sistemático e estrutural dos alunos brasileiros nos testes padronizados nacionais e 

internacionais, inclusive em relação ao processo escolar mais elementar, que é o processo de 

alfabetização – emerge como um exemplo de sucesso escolar. Todos indicadores educacionais de 

Sobral mostram uma trajetória consistente e sustentável de melhoria, que descola da dos demais 

municípios de mesmo porte populacional no Brasil, mas que segue em paralelo ao Estado do Ceará. 

As perguntas que a pesquisa pretendeu responder são: 1) “Como foi que Sobral chegou a alcançar 

os níveis de desempenho nas provas padronizadas nacionais? Que fatos, políticas públicas ou atores 

teriam contribuído para que as escolas do Município alcançassem os resultados que justificam o 

presente estudo?” e 2) “Seria possível repetir essa experiência em outros municípios do Brasil? Ou 

seja, é possível ‘sobralizar’ a educação brasileira?”. Os objetivos da investigação foram situar as 

reformas educacionais do Município no amplo contexto nacional e internacional das reformas do tipo 

qualidade dos anos 1990/2000, identificando e categorizando os principais fator e componentes de 

política pública em nível local, estadual e nacional que contribuíram para seu sucesso cotejando-os 

com teorias existentes e já validadas em outros contextos. Os principais condicionantes das reformas 

exitosas de Sobral identificados são o conjunto formado por policy, polity e politics: a) um processo de 

parametrização de expectativas de aprendizagem e de alfabetização (Linhares) que reflete o 

consenso internacional sobre o tema (policy), b) a adoção institucionalizada de conceitos e práticas 

de eficácia escolar na gestão pedagógica e escolar da Rede (polity), descritos por Lezotte, Edmonds, 

Levin e Fullan, e c) um conjunto de lideranças com crenças fortes o suficiente para sustentar uma 

coalizão longeva (politics), conforme Kingdon, Sabatier e Jenkins, o qual mantém a estabilidade e o 

aprimoramento contínuo das políticas. Com o primeiro objetivo cumprido e com base nas teorias a 

eles relacionadas, que, no contexto de Sobral, foram novamente validadas, responde-se a segunda 

pergunta. “Sobralizar” ou “cearalizar” a educação no restante do Brasil depende de ações políticas 

suficientes para alterar a dinâmica de forças que disputam recursos e poder no âmbito das reformas 

do tipo qualidade no Brasil (matriz de Wilson e Corrales), com o objetivo de pacificar: a) a polêmica 

em torno do processo de alfabetização e do estabelecimento de parâmetros ambiciosos de 

aprendizagem para todos os alunos; b) a profissionalização da instituição escola, fomentando uma 

cultura de sucesso acadêmico a partir da escola pública e c) o reconhecimento do monitoramento 

incansável dos processos de aprendizagem para garantir que todos os alunos aprendam de acordo 

com os parâmetros estabelecidos.  

Palavras-chave: Qualidade da educação; alfabetização; escola eficaz, eficácia escolar; 

empreendedor de política pública; coalizão advocatória e crenças; Sobral, Ceará. 
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ABSTRACT 

 

The work is a crucial case study (Eckstein) of a poor and populous Municipality (Sobral, in the 

Northeastern State of Ceará) within the context of a nationwide problem - the systematic and structural 

low performance of Brazilian students in national and international standardized tests, including those 

related to the assessment of the most elementary school process, alphabetization - emerges as an 

example of school success. All educational indicators in Sobral show a consistent and sustainable 

improvement track record, which takes off from that of other municipalities of the same population size 

in Brazil, but which runs parallel to the state of Ceará. The questions that the research intended to 

answer are: 1) "How did Sobral reach the levels of performance in national standardized tests? What 

facts, public policies or actors would have contributed to the municipal schools achieving the results 

that justify this study? ", and 2)" Would it be possible to repeat this experience in other municipalities in 

Brazil? In other words, is it possible to ‘sobralize’ the Brazilian education? " The objectives of the 

research were to situate the educational reforms of the Municipality in the broad national and 

international context of the quality reforms of 1990/2000, identifying and categorizing the main factors 

and components of public policy at local, state and national level that contributed to its success by 

comparing them with existing theories and validated in other contexts. The main determinants of 

Sobral's successful reforms identified are the set of policy, polity and politics: a) a process of 

parameterization of learning and literacy expectations (Linhares) that reflects the international 

consensus on the theme (policy), b) the institutionalized adoption of concepts and practices of school 

effectiveness in the pedagogical and school management of the local Department of Education 

(polity), described by Lezotte, Edmonds, Levin and Fullan, and c) leaderships with beliefs strong 

enough to sustain a longstanding political coalition, according to Kingdon, Sabatier and Jenkins, which 

maintains the stability and the continuous improvement of the policies. With the first objective fulfilled 

based on pertinent theories, which were, in the context of Sobral, again validated, the second question 

is answered. "Sobralizar" or "cearalizar" education in the rest of Brazil depends on political actions 

sufficient to change the dynamics of forces that compete for resources and power in the scope of 

reforms of the quality type in Brazil (Wilson and Corrales matrix), in order to pacify: a) the controversy 

surrounding the literacy process and the establishment of ambitious learning parameters for all 

students; b) the professionalization of the school institution, fostering a culture of academic success 

from the public school, and c) recognition of relentless monitoring of learning processes to ensure that 

all students learn according to established parameters. 

Keywords: Quality of education; literacy, alphabetization; effective schools, schools efficacy; public 

policy entrepreneurs; advocacy coalition and belief systems; Sobral, Ceará. 
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1 DESCRIÇÃO DO TRABALHO 

O objetivo deste capítulo é apresentar o contexto que define o ponto de partida do trabalho, 

suas concepções básicas, a explicitação quanto à motivação e relevância da pesquisa, a justificativa 

para a seleção da metodologia, a seleção do caso que será estudado e uma breve apresentação do 

trabalho como um todo. Os dados apresentados neste Capítulo 1 mostram o destaque de Sobral no 

contexto brasileiro e apresentam as perguntas de pesquisa: 1) Como foi que Sobral chegou a 

alcançar os níveis de desempenho nas provas padronizadas nacionais? Que fatos, políticas públicas 

ou atores teriam contribuído para que as escolas do Município alcançassem os resultados que 

justificam o presente estudo? 2) Seria possível repetir essa experiência em outros municípios do 

Brasil? É possível “sobralizar” a educação brasileira? Estas perguntas serão respondidas pelo estudo 

detalhado das condições institucionais de ensino no Município, tanto por meio de entrevistas com 

relevantes atores locais, quanto por observações de práticas de gestão, confrontadas com teorias 

pertinentes. 

1.1 Introdução 

O Brasil, apesar de estar posicionado entre os dez maiores territórios, 

população e economias do planeta, contando com vasto manancial de riquezas 

naturais, ainda enfrenta desafios basilares em questões de âmbito social, quando 

comparado a países mais desenvolvidos social e economicamente, como os que 

compõem a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) - 

principalmente seus membros originais1. O desrespeito aos direitos humanos de 

determinados grupos sociais, os altos índices de violência, o precário atendimento 

básico de saúde e a privação ao acesso à educação básica de qualidade são parte 

do cenário atual de desafios morais e institucionais a serem enfrentados pela 

sociedade brasileira.  

Por exemplo, na educação, que é o foco do presente trabalho, ainda não 

estão efetivamente universalizados, por meio de um sistema de educação escolar 

institucionalizado para todo o espectro etário que já está previsto em lei – dos 4 aos 

                                            

1 Áustria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, França, Alemanha, Grécia, Islândia, Irlanda, Itália, Luxemburgo, 
Holanda, Noruega, Portugal, Espanha, Suécia, Suíça, Turquia, Grã-Bretanha e Irlanda do Norte e Estados 
Unidos da América. 
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17 anos - o acesso, a frequência diária sistemática2, a progressão na idade 

esperada e a conclusão de todas as etapas correspondentes à faixa etária 

obrigatória (ver Quadro 1.1.1 a diante). 

Alguns desses parâmetros, como o acesso, a progressão e a conclusão, vêm 

apresentando evolução positiva, visível pelo número ascendente de brasileiros com 

acesso à escola e pelo aumento do contingente que conclui o ensino obrigatório. 

Mas persistem mazelas resultantes de uma leniência histórica da nação brasileira 

para com a educação escolar formal de qualidade de cada nova geração. A aferição 

sistemática do aprendizado, que vem se consolidando no país desde a década de 

1990, mostra que – mesmo utilizando mensuração que alcança apenas níveis de 

competências muito básicos – a expansão da quantidade da escolarização não foi 

acompanhada por ganhos também na qualidade do ensino (OLIVEIRA, 2007).  

No que toca à expansão da cobertura da rede escolar ofertada à população 

brasileira – quando comparada à de outros países –, temos alguns exemplos 

ilustrativos do histórico atraso brasileiro na oferta de instalações para prover 

educação elementar à população que evidenciam também uma condescendência 

com indicadores de insuficiência de aprendizado permanentemente altos – palpáveis 

pelas altas taxas de analfabetismo absoluto e funcional –. Essa desvantagem 

comparativa se constata não apenas em relação a países desenvolvidos, mas 

também a alguns vizinhos da América Latina. As informações do parágrafo seguinte 

estão organizadas para sustentar este argumento. 

Na virada do século XIX para o XX, por volta de 19003, a taxa de 

analfabetismo no Brasil era de 65,3%, enquanto na Argentina era de 37,9% e em 

Cuba, 43,6%. Na mesma época, no Canadá, o mesmo indicador era de 17,1% e na 

França, 16,5%, enquanto Portugal e Espanha apresentavam, respectivamente, 

73,4% e 58,7%. Logo antes da Segunda Guerra Mundial, por volta de 19404, a taxa 

de analfabetismo no Brasil era de 56,1%; na Argentina, 13,6%; em Cuba, 23,6%; no 

                                            

2 A legislação brasileira permite que os alunos sejam aprovados e recebam seus diplomas em qualquer etapa 
escolar, mesmo que não tenham estado presentes em 1/4 das aulas. Para maiores informações, consultar a Lei 
de Diretrizes e Bases (LDB), disponível em <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9394.htm> (Acesso em: 
30 mar./2017) e o Parecer do Conselho Nacional de Educação (CNE) 21/2007. Disponível em: 
<http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/2007/pceb021_07.pdf>.  Acesso em: 30 mar. 2017. 
3 As datas apresentadas foram coletadas em censos em anos próximos de 1900. Para detalhes, ver:  
Progress of Literacy in Various Countries - a preliminary statistical of available census data since 1900. 
UNESCO, France, 1953. Disponível em: <http://unesdoc.unesco.org/images/0000/000028/002898EB.pdf>. 
Acesso em 30 mar. 2017. 
4 Ibidem. 
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Canadá, 4,3%; na França, 3,4%; em Portugal, 50,4% e na Espanha, 23,2%. 

(UNESCO, 1953). 

Com esses dados, é fácil constatar que o empenho do país com o 

aprendizado mais rudimentar de suas crianças e jovens em idade escolar é recente 

– uma lenta conquista do final do século XX –. A resistência a avançar com a 

garantia no direito à educação e o caráter tardio de sua superação podem ser 

observados também nos textos das sucessivas constituições federais brasileiras 

(VIEIRA, 2007).  

 

É oportuno assinalar que a presença ou ausência da educação nas 
constituições brasileiras evidencia seu menor ou maior grau de 
importância ao longo da história. Nas primeiras constituições (1824 e 
1891) as referências são mínimas, ilustrando sua pequena relevância 
para a sociedade da época. Com o aumento da demanda por acesso 
à escola, a presença de artigos relacionados com o tema cresce 
significativamente nas constituições posteriores (1934, 1937, 1946, 
1967 e 1988). 

[...] 

As constituições são tributárias dos contextos em que são 
produzidas, expressando correlações de forças que perpassam a 
produção das políticas públicas no âmbito do Estado. [...] Vale 
observar, também, que existe uma sintonia entre as expectativas 
mais amplas da sociedade e os conteúdos educacionais que acabam 
por aparecer nos textos das sete cartas magnas brasileiras. As 
constituições expressam esses desejos de reforma, apontando 
possibilidades sem, entretanto, assegurar garantias. (VIEIRA, 2007, 
p. 306-307). 

 

Mesmo com o desejo de avançar manifestado formalmente, ainda não se 

consegue necessariamente materializá-lo no mundo real, como será mostrado no 

Quadro 1.1.1 a seguir que apresenta, para cada etapa educacional, um conjunto de 

parâmetros que resumem a estrutura educacional brasileira: a nomenclatura oficial 

brasileira de cada etapa, a nomenclatura do International Standard Classification of 

Education (ISCED)5 correspondente, a data do marco legal de sua obrigatoriedade 

no Brasil, a proporção de matrícula líquida e as metas do Plano Nacional de 

                                            

5 International Standard Classification of Education. Disponível em: <http://www.uis.unesco.org/ 
Education/Documents/isced-2011-en.pd>f. Acesso em: 30 mar.2017. Explicações mais detalhadas sobre essa 
classificação estão no capítulo 2, sobre a parametrização do direito à educação. 

http://www.uis.unesco.org/%20Education/Documents/isced-2011-en.pd%3ef
http://www.uis.unesco.org/%20Education/Documents/isced-2011-en.pd%3ef
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Educação6 vigente (2014-2024). Esse conjunto de informações tem o objetivo de 

situar, no tempo, os principais referenciais brasileiros da formalização do direito à 

educação. 

Quadro 1.1.1 – Etapas de ensino - idade correspondente, denominação, marco legal 
matrícula líquida e meta PNE  

 Faixa etária de referência (em anos) 

 0 a 3 4 a 5 6 a 10 11 a 14 15 a 17 18 a 24 

Denominaçã
o atual da 
etapa  

Educação 
infantil 
Creche 

Educação 
infantil 
Pré-escola 

Ensino 
fundamenta
l - 
Anos 
iniciais 

Ensino 
fundamenta
l - 
Anos finais 

Ensino 
médio 

Ensino 
superior 

Nível ISCED 01 - Early 
childhood 
educational 
developme
nt 

02 - Pre-
primary 
education 

1 - Primary 
education 

2 - Lower 
secondary 
education 

3 - Upper 
secondary 
education 

6 - 
Bachelor’s 
or 
equivalent 
level 

Marco legal 
de 
obrigatorieda
de de 
atendimento 
pelo setor 
público 

-- EC 59 de 
20097 

CF8 de 
1946 
LDB9 de 
1971 
Lei10 
11.274/200
6 

CF11 de 
1967 
 

EC de 2009 -- 

Situação 
atual – 
matrícula 
líquida12,13 

23,5% 87,3% aos 
5 anos 

95,0% aos 
6 anos e 
63,5% aos 
10 

62,8% aos 
11 anos e 
48,3% aos 
14 

47,5% aos 
15 anos e 
27,6% aos 
17 

10,5% aos 
18 anos e 
11,3% aos 
24 

Meta 
prevista no 
novo PNE, 
com 
cumprimento 
dentro de 
sua vigência 
(2014-2024) 

Atender 
50% da 
coorte até o 
fim do PNE 

Universaliz
ar até 2016 

Universalizar até 2016, 
com conclusão de 95% 
na idade adequada até o 
fim do PNE 

Universaliz
ar até 
2016, 
alcançar 
taxa líquida 
de 85% até 
o fim do 
PNE 

Alcançar 
taxa líquida 
de 33%, da 
coorte 

Fonte: BECSKEHÁZY, 2014. Atualizado pela autora. Ver especificações na nota de rodapé. 

 

                                            

6 Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-
2014/2014/lei/l13005.htm>. Acesso em: 30 mar. 2017.  
7 Emenda Constitucional nº59/2009 ao artigo 208º da Constituição Federal de 1988, a ser cumprida até 2016 -
 educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada inclusive 
sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria. 
8 Constituição Federal de 1946, artigo 168º, inciso I, apenas menciona a obrigatoriedade do ensino primário, sem 
fazer menção à faixa etária. 
9 Na Lei de Diretrizes e Bases de 1971 (5692/71), o artigo 20º estabelecia como obrigatório o ensino de 7 a 14 
anos e o artigo 19º estabelecia que a idade mínima de entrada no ensino obrigatório era de 7 anos. 
10 Lei 11.274 de 2006 alterou a redação da Lei de Diretrizes e Bases de 1996 (9394/96), estabelecendo o ensino 
obrigatório de 9 anos, com início aos 6 anos de idade. 
11 Constituição Federal de 1967, artigo 168º: torna obrigatório o ensino de 7 a 14 anos, sendo apenas o primário 
obrigatoriamente gratuito nos estabelecimentos oficiais. Para além do primário, poderiam ser concedidas bolsas 
para quem comprovasse carência e aproveitamento. 
12 Porcentual da população em determinada faixa etária que se encontra matriculada no nível de ensino 
adequado à sua idade. 
13 Fonte: IBGE, Censo 2010. Disponível em: <http://www.sidra.ibge.gov.br/bda/tabela/ 
listabl.asp?z=cd&o=30&i=P&c=1973>. Acesso em: 30 mar. 2017.  Cálculos da autora. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao.htm#art208i.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao.htm#art208i.
http://www.sidra.ibge.gov.br/bda/tabela/listabl.asp?z=cd&o=30&i=P&c=1973
http://www.sidra.ibge.gov.br/bda/tabela/listabl.asp?z=cd&o=30&i=P&c=1973
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Embora ainda esteja trilhando o caminho da inclusão escolar por meio da 

cobertura universal de matrículas escolares para suas crianças e jovens, a 

sociedade brasileira começa também, nos anos recentes, a expressar a necessidade 

de enfrentar o desafio de superar a exclusão escolar do processo de aprendizagem 

em si (OLIVEIRA, 2007). Matricular não é o mesmo que garantir o aprendizado. O 

acesso à escola não é o mesmo que o acesso ao direito à educação. Quando esse 

direito é definido sob uma perspectiva mais ampla e atual em relação ao seu 

significado para cada ser humano e para a humanidade é que se percebe o atraso 

brasileiro em relação aos direitos humanos também nessa vertente (ver Capítulo 2 

sobre a parametrização do direito à educação). 

 

A superação da exclusão por falta de escola e pelas múltiplas 
reprovações tende a visibilizar a exclusão gerada pelo não 
aprendizado ou pelo aprendizado insuficiente, remetendo ao 
debate acerca da qualidade do ensino. É a qualidade “que oprime o 
cérebro dos vivos” e ocupa o centro da crítica ao processo 
presente de expansão, tornando-se a questão central da política 
educacional referente à educação básica nos próximos anos. 
(OLIVEIRA, 2007, p. 686-687; grifos nossos). 

 

No Brasil, a definição do que é o direito à educação, do ponto de vista estrito 

do que seja esperado os alunos aprenderem em cada etapa, ainda está sendo 

estabelecida. Os principais moduladores do ensino no Brasil ainda são os 

descritores das avaliações externas em nível nacional, estadual e municipal, além 

dos exames de acesso ao ensino superior. A recém-homologada Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC – Brasil, 2017) embora aponte para um horizonte mais 

ambicioso em termos de expectativas de aprendizagem, não é clara em suas 

proposições e depende da competência de estados e municípios em implementá-la. 

Segundo Schwartzman e Araújo e Oliveira (2002), o conceito de escola ainda não foi 

bem definido no país. Ou ainda, em relação à função da escola, segundo Patto 

(1990), há uma inadequação [da escola].  

É possível que a falta de clareza quanto aos objetivos das escolas no Brasil – 

uma definição cristalina do que seria o direito à educação em Território Nacional – 

abra a porta para a repetência sistemática dos alunos desde as séries escolares 

mais precoces – tida como pedagógica (RIBEIRO, 1991) –, e para o seu abandono 



31  Capítulo 1 

intelectual em sala de aula, com imensas dificuldades a serem vencidas ainda no 

processo de alfabetização. Uma lógica perversa que contribui para que o conjunto 

de pessoas e instituições que formam o sistema educacional brasileiro vá purgando 

os mais vulneráveis e ensine muito pouco a quem permanece matriculado e 

frequentando a escola.  

Embora, nos últimos anos, seja possível observar uma tendência de melhora 

dos indicadores de atraso e de abandono escolar, finalmente superando a 

“Pedagogia da Repetência” descrita por Ribeiro (1991), sua dimensão, no contexto 

brasileiro, ainda é significativa. Entretanto, permanece o baixo nível de aprendizado, 

sem uma tendência consistente de superação. 

Os gráficos a seguir mostram a evolução dos indicadores de atraso e de 

abandono escolar no Brasil aproximadamente nos mesmos anos de aplicação da 

Prova Brasil (2006*-2015), por dependência administrativa (pública ou privada).  

Gráfico 1.1.1 - Evolução da taxa de distorção idade-série no ensino fundamental por 
tipo de rede: Brasil (2006-2015) 

 

Nota: * disponível a partir de 2006 
Fonte: Ministério da Educação, INEP; Censo da Educação Básica 2015, 2013, 2011, 2009, 2007, 2006/INEP14. 
Tabulação da autora.  

  

                                            
14 Disponível em: <http://portal.inep.gov.br/web/guest/resultados-e-resumos>. Acesso em: 30 mar. 2017. 
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Gráfico 1.1.2 – Evolução da taxa de abandono no ensino fundamental por tipo de 
rede: Brasil (2007-2015) 

 

Fonte: Censo da Educação Básica 2015, 2013, 2011, 2009, 2007/INEP. Tabulação da autora. 

A partir dos gráficos anteriores, pode-se depreender que: 

a) a cultura de retenção e de abandono dos alunos parece ter entrado em 

uma rota de superação; 

b) essa cultura ainda se manifesta de maneira muito mais acentuada na rede 

de escolas públicas, quando comparada à rede privada; 

c) mesmo com o recente arrefecimento da prática de retenção, ainda 

persistem níveis sensíveis de distorção idade-série, principalmente na 

segunda etapa do ensino fundamental. 

Uma análise mais detalhada do resultado desse fenômeno por Unidade 

Federativa (UF) no ano de 2015 permite observar que cada uma delas encontra-se 

em um estágio diferente quanto a sua superação. Os valores desse indicador são 

bem distintos em cada estado e no Distrito Federal quando desagregados nesse 

nível, mesmo quando comparados por tipo de rede (pública ou privada): 
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Gráfico 1.1.3 – Taxa de distorção idade-série em cada etapa do ensino fundamental 
por tipo de rede e por UF (2015)  

 

Fonte: Ministério da Educação; INEP, Censo da Educação Básica 2015. Tabulação da autora. 

A partir do gráfico, pode-se observar que: 

a) apenas poucos estados apresentam taxas de atraso escolar abaixo de 5%, 

mesmo na rede privada; 

b) na segunda etapa do ensino fundamental, Piauí, Sergipe e Rio de Janeiro 

apresentam as taxas mais altas de atraso escolar em rede privada (acima de 10%) e 

estão entre as mais altas na rede pública também, sendo que, em Sergipe a taxa 

ultrapassa 50%; 

c) nessa etapa, para a rede pública, os demais estados apresentam taxas de 

atraso escolar ainda muito altas, acima de 20%, ou seja, um em cada cinco alunos 

sofre com os efeitos da cultura da repetência; 

d) Acre, Amapá, Pernambuco, Amazonas, Rio de Janeiro, Piauí, Paraíba, 

Alagoas, Pará, Bahia, Rio Grande do Norte e Sergipe também apresentam taxa de 

atraso escolar acima de 20% na primeira etapa do ensino fundamental na rede 

pública.  

Embora esteja perdendo força, a resultante desses dois vetores de exclusão 

(repetência e abandono) pode ser comparada em nível internacional por meio do 

Programme for International Student Assessment (Pisa), prova de aferição de 

desempenho cognitivo, que será discutida com mais detalhes no capítulo seguinte. A 

prova é padronizada e aplicada para alunos de 15 anos que estejam matriculados 
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em escolas regulares a partir do 7º ano (população elegível)15 – jovens desta faixa 

etária que estejam fora da escola ou que estejam matriculados em anos anteriores 

ao 7º – não participam da prova (população não elegível). Pela proporção de alunos 

da coorte que não é elegível para o exame, é possível estimar o impacto da 

repetência e do abandono escolar nas populações em um determinado ponto no 

tempo. É isso que é apresentado no gráfico a seguir.  

Gráfico 1.1.4 – População de elegível e não elegível para o Pisa de 2015 

Países selecionados 

 

Fonte: OECD ILIBRARY. PISA 2015 Results. Disponível em: http://www.oecd-ilibrary.org/education/pisa-2015-
results-volume-i_9789264266490-em. Tabulação e cálculos da autora. 

A seleção de países participantes do Pisa 2015 para o gráfico anterior foi feita 

com o intuito de estabelecer uma comparação com o contexto brasileiro, situando-o 

entre seus pares regionais, ainda em desenvolvimento, e alguns, culturalmente mais 

próximos, mas já desenvolvidos. Desse modo, foram selecionados países 

industrializados, democráticos e de alta renda na Europa (União Europeia na 

configuração de Maastrich de 1992, destacando os países ibéricos) e na América do 

Norte, além dos países da América Latina que participaram do exame em 2015. Dos 

                                            

15 PISA uses an age-based definition for its target population, i.e. a definition that is not tied to the institutional 
structures of national education systems. PISA assesses students who were aged between 15 years and 3 
(complete) months and 16 years and 2 (complete) months at the beginning of the assessment period, plus or 
minus a 1-month allowable variation, and who were enrolled in an educational institution with grade 7 or higher, 
regardless of the grade level or type of institution in which they were enrolled, and regardless of whether they 
were in full-time or part-time education. (OECD/PISA, 2016, p. 288). 
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países participantes selecionados para esta comparação, apenas Colômbia, Brasil, 

Peru, Uruguai e Argentina não fazem parte da OCDE, entidade organizadora do 

Pisa. 

Nessa seleção, nota-se, em primeiro lugar, que os Estados Unidos, o Brasil e 

o México contam com as maiores coortes de 15 anos. Essa dimensão abundante de 

jovens que estão finalizando o ensino fundamental (ISCED nível 2, lower secondary) 

ou iniciando o ensino médio (ISCED nível 3, upper secondary), somada ao fato de 

serem estados nacionais federalistas, torna a escolha e a implementação de 

políticas educacionais bem mais complexa do que em estados unitários e com 

contingentes menores de alunos em idade escolar, como os da Europa ou demais 

da América Latina. O gráfico também permite constatar que o impacto do atraso e do 

abandono escolar na coorte é mais expressivo nos países latinos (América Latina, 

Itália, Portugal e Espanha – que iniciaram o século XX com altos contingentes de 

analfabetos, como foi mostrado anteriormente).  

Apesar do atraso e do abandono escolar encontrarem-se em rota positiva, é 

na análise dos parâmetros de aprendizado que se percebe as maiores dificuldades 

que o Brasil ainda tem pela frente, visto que o desempenho dos alunos brasileiros 

em provas padronizadas, tanto em nível nacional quanto internacional, é sofrível. Os 

desafios de aprendizagem começam já no início da escolarização, como evidenciam, 

a seguir, os resultados da Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA) de 2016, 

resultado mais recente divulgado.  

Essa prova censitária contém questões que avaliam a proficiência em leitura, 

escrita e Matemática dos alunos matriculados no 3º ano do ensino fundamental 

(portanto, que devem ter aproximadamente oito anos de idade, se já não estiverem 

atrasados).  
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Gráfico 1.1.5 – Distribuição das notas de Leitura da ANA por UF (2016) 

 

Fonte: INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA. Microdados 
da ANA 2016. Brasília: Inep, 2017. Disponível em: <http://portal.inep.gov.br/basica-levantamentos-acessar>. 
Acesso em: 15 dez. 2017. Tabulação autora. 
 

Gráfico 1.1.6 – Número de escolas e taxa média de participação na prova de Língua 
Portuguesa da ANA por UF (2016) 

 

Fonte: INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA. Microdados 
da ANA 2016. Brasília: Inep, 2017. Disponível em: <http://portal.inep.gov.br/basica-levantamentos-acessar>. 
Acesso em: 15 dez. 2017. Tabulação autora. 

A partir dos gráficos anteriores percebe-se que:  

a) com um contingente de escolas equivalente ao de estados do Maranhão, 

Rio de Janeiro e Paraná, o Ceará é a Unidade da Federação que conseguiu 

garantir a mais alta taxa média de presença no exame em 2016 (96,9%). Uma 

vez que esse Estado conta com a avaliação contínua de proficiência em nível 



37  Capítulo 1 

subnacional das mais longevas do país (ver Capítulo 2) – incluindo uma 

aferição padronizada do processo de alfabetização no 2º ano do ensino 

fundamental –, poderia-se inferir que tenha sido consolidada alí uma cultura 

de avaliação ou de mobilização para avaliação. Por sua vez, o Estado com 

menor taxa de participação foi Roraima (57,4%), sendo que o número de 

escolas é dos mais baixos, equivalente aos do Acre e Amapá (além do DF), 

todos com taxas de participação muito mais altas;  

b) em termos de proficiência, os níveis extremos foram apontados no Gráfico 

1.5 – nível 1 (até 425 pontos – leitura simples, sem compreensão) e nível 4 

(acima de 625 pontos – leitura avançada, com compreensão). No nível 3 

(entre 525 e 625 – leitura básica, com compreensão), os alunos já 

demonstram habilidades de compreensão de textos para além do elementar16, 

patamar alcançado pela média das escolas apenas em oito estados (na 

ordem crescente de pontuação média: RS, ES, CE, PR, DF, SP, SC, MG). O 

CE é o único localizado nas regiões mais pobres (NO e NE); 

c) em contrapartida, em relação às notas mais baixas, concentradas no nível 

1, no qual o aluno consegue ler, mas não demonstra compreensão, apenas 

três estados contam com patamares mais baixos, por volta de 10% de alunos 

nesse nível (SC, PR e MG). Outros nove estados entre 11% e 20% (o Ceará 

entre eles) e os demais acima de 1/5 dos alunos matriculados no 3º ano 

simplesmente não compreendem o que lêem. No Maranhão, Alagoas, Pará, 

Sergipe e Amapá esse contingente passa de 40%. 

Antes de seguir para as etapas escolares subsequentes, cabe uma rápida 

observação. A literatura referente a desempenho escolar é farta em comprovar a 

associação do nível socioeconômico dos alunos (NSE) com seu desempenho 

acadêmico. Não cabe aqui ainda elaborar a este respeito, mas apenas mostrar que 

no contexto brasileiro essa associação também acontece desde o início da 

escolarização. Os gráficos a seguir comparam a relação do desempenho em leitura 

e o NSE das escolas no Brasil e no Ceará. A tabela abaixo mostra a distribuição das 

escolas de ensino fundamental que participaram da ANA em 2016, por NSE. 

  

                                            
16 Esses parâmetros serão discutidos em detalhe no Capítulo 2 
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Tabela 1.1.1 – Distribuição das escolas em relação ao nível socioeconômico 

Brasil e Ceará (ANA 2016) 

N % escolas N % escolas

15- Muito Baixo 576          1,5% 45         2,2%

16 - Baixo 3.662       9,3% 598       29,0%

17 - Médio Baixo 8.065       20,5% 1.056    51,2%

18 - Médio 9.779       24,9% 353       17,1%

19 - Médio Alto 13.136     33,4% 7           0,3%

20 - Alto 4.053       10,3% 2           0,1%

21 - Muito Alto 54            0,1%

Total 39.325     100,0% 2.061    100,0%

Brasil Ceará
NSE

 

Fonte: INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA. Microdados 
da ANA 2016. Brasília: Inep, 2017. Disponível em: <http://portal.inep.gov.br/basica-levantamentos-acessar>. 
Acesso em: 15 dez. 2017. Tabulação autora. 

Percebe-se acima que 80% das escolas no Brasil estão entre os níveis médio 

baixo e médio alto, sendo que aproximadamente 1/3 delas no nível médio alto. Já no 

Ceará, essa concentração se dá em níveis mais baixos, entre o baixo e o médio 

baixo.  

A seguir a distribuição das notas por NSE no Brasil e no Ceará: 

Gráfico 1.1.7 – Distribuição das notas de Leitura da ANA por escola pelos níveis de 
NSE (2016) – Brasil 

 

Fonte: INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA. Microdados 
da ANA 2016. Brasília: Inep, 2017. Disponível em: <http://portal.inep.gov.br/basica-levantamentos-acessar>. 
Acesso em: 15 dez. 2017. Tabulação autora. 
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Gráfico 1.1.8 – Distribuição das notas de Leitura da ANA por escola pelos níveis de 
NSE (2016) – Ceará 

 

Fonte: INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA. Microdados 
da ANA 2016. Brasília: Inep, 2017. Disponível em: <http://portal.inep.gov.br/basica-levantamentos-acessar>. 
Acesso em: 15 dez. 2017. Tabulação autora. 

A comparação dos dois gráficos anteriores mostra que, diferentemente do que 

o conjunto das escolas brasileiras, as escolas do Estado do Ceará apresentam um 

efeito do NSE sobre a proficiência dos alunos praticamente nulo para os quatro 

níveis mais baixos de renda. Além disso, também em dissonância com o restante 

das escolas brasileiras, muito poucas escolas cearenses de NSE baixo apresentam 

nota média abaixo de 425, algumas até acima de 625. Sem dúvida um fenômeno 

que vale a pena estudar. 

Ainda no contexto brasileiro das provas padronizadas de abrangência 

nacional, os dois próximos gráficos apresentam os resultados mais recentes17 da 

Prova Brasil (edição de 2015), nos quais constam as notas para o final de cada 

etapa do ensino fundamental (5º ano dos anos iniciais, equivalente ao ISCED nível 1 

– primary education; e 9º ano dos anos finais – ISCED nível 2, lower secondary 

education)18 por escola e distribuídas por Unidade da Federação. O eixo vertical de 

cada gráfico foi graduado com base na escala de Língua Portuguesa apresentada 

na publicação Livreto de Divulgação da Prova Brasil 2011 (INEP, 2011, p. 21-24)19, 

                                            
17 À época da producação da tese 
18 UNESCO, 2012. 
19Disponível em: <http://download.inep.gov.br/educacao_basica/prova_brasil_saeb/downloads/ livretos/ 
livreto_2011.pdf>. Acesso em 30 mar. 2017.  
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que tem 125 pontos como escore mínimo para classificação em níveis de 

proficiência e escore máximo de 350. Ao usar a mesma graduação nos dois gráficos, 

é mais fácil visualizar o contínuo de aprendizagem de uma etapa para a outra. Os 

gráficos terão como referência o escore de 200 pontos para o 5º ano e o escore de 

275 pontos para o 9º (essas referências serão detalhadas no capítulo a seguir). 

Gráfico 1.1.9 – Distribuição das notas da Prova Brasil em Leitura para o 5º ano do 
ensino fundamental, por escola e UF (2015) 

 

Fonte: INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA. Microdados 
da Aneb e da Anresc 2015. Brasília: Inep, 2017. Disponível em: <http://portal.inep.gov.br/basica-levantamentos-
acessar>. Acesso em: 30 mar 2017. Tabulação da autora. 
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Gráfico 1.1.10 – Distribuição das notas da Prova Brasil em Leitura para o 9º ano do 
ensino fundamental, por escola e UF (2015) 

 

Fonte: INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA. Microdados 
da Aneb e da Anresc 2015. Brasília: Inep, 2017. Disponível em: <http://portal.inep.gov.br/basica-levantamentos-
acessar>. Acesso em: 30 mar 2017. Tabulação da autora. 

Alguns pontos chamam atenção nos dois gráficos anteriores: 

a) nota-se novamente a diferença de padrão de distribuição de notas entre as 

UFs das regiões NO e NE e as das regiões SE, Sul e CO, com melhor 

desempenho para as últimas. O estado do Ceará é uma exceção, pois seu 

perfil de distribuição de notas não é apenas similar ao das Regiões menos 

pobres do Brasil, mas há um significativo contingente de escolas de 5º ano 

com desempenho bem mais alto que o valor esperado para o 9º ano; 

b) nos estados com melhor desempenho para o 5º ano, ainda há, em média, 

¼ das escolas que apresentam desempenho abaixo do valor de referência de 

200 pontos. Nos demais estados, essa dimensão ultrapassa 75%; 

c) no 9º ano, a situação é mais grave, pois em todos os estados, menos de 

25% das escolas alcançam o valor de referência de 275 pontos. Mais uma 

vez o estado do Ceará apresenta uma distribuição próxima dos estados 

menos pobres da Federação, apesar de sua renda média estar alinhada com 

as dos estados das regiões Norte e Nordeste. 
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Para finalizar este conjunto de ilustrações do desempenho em provas 

padronizadas, o gráfico a seguir apresenta uma análise comparada em nível 

internacional da proficiência dos alunos brasileiros com o de alunos dos países já 

cotejados anteriormente em todas as edições do Pisa (2000 a 2015). 

Gráfico 1.1.11 – Evolução do escore médio em Leitura no Pisa (2000 - 2015) 

países selecionados 

 

Fonte: OCDE/Pisa. Pisa Results, 2015. http://piaacdataexplorer.oecd.org/ide/idepisa. Tabulação da autora. 
Nota dos autores: *Argentina: Coverage is too small to ensure comparability. 

 

Os principais pontos que podem ser destacados do gráfico anterior são: 

a) novamente um padrão de desempenho por bloco, com a América Latina 

apresentando desempenho muito abaixo daquele dos países mais 

desenvolvidos: nessa região, a performance média em Leitura dos 

participantes recai entre os níveis 1a (334,75 – 407,47) e 2 (407,47 – 480,18). 

O nível 2 é o considerado o patamar mais básico de competências para 

seguir estudando ou ter uma vida adulta produtiva, segundo os organizadores 

do exame20;  

                                            
20 (Pisa Results, 2015, p.164). 
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b) dentre os países da América Latina, Peru, Chile, Colômbia e Argentina 

mostram clara tendência de melhoria dos resultados, enquanto os demais, 

incluindo o Brasil, não apresentam melhora ou piora significativa; 

c) o desempenho médio dos alunos em países industrializados de alta renda 

situa-se no nível 3 (480,18 – 552,89), o qual exige dos alunos que acertem 

questões de nível de complexidade mais alta21, sendo que a exceção é a 

Grécia, ainda no nível 2; 

d) Portugal e Espanha estão fazendo a transição do nível 2 para o 3. 

Os dados apresentados acima mostram o seguinte quadro, que é o ponto de 

partida do presente estudo: mesmo que os indicadores de repetência e evasão 

venham apresentando melhoras visíveis nos últimos anos, o aprendizado efetivo e 

mensurável, que é a principal função exclusiva da escola – já que outras vivências 

educacionais e habilidades cognitivas podem e devem ser compartilhadas também 

fora dela – não alcança ainda nem os parcos padrões de qualidade estabelecidos 

pelas autoridades educacionais brasileiras, muito menos o que já foi conquistado, 

em média, pelos países industrializados de alta renda. A discussão, que não é 

irrelevante, sobre diferenças entre esses parâmetros será realizada em mais 

detalhes no próximo capítulo. O que se quis mostrar até aqui, é que as dificuldades 

para fazer com que os alunos brasileiros aprendam mais ainda são substanciais, 

mas que existem alguns contextos nos quais esses desafios já dão sinais de estar 

sendo vencidos, como no Estado do Ceará, por exemplo. 

1.2 Motivação 

Nesta sessão desenvolve-se o argumento de que as dificuldades para 

melhorar a qualidade na educação brasileira são de caráter sistemático e estrutural e 

as escolas simplesmente reproduzem a cultura hierárquica, excludente e 

academicamente displicente, característica da sociedade brasileira. Esse apreço 

pela opressão ao mais fraco, o apego à improdutividade e à ignorância e o 

acolhimento desses traços na burocracia estatal já foram relatados em inúmeras 

                                            
21 (Pisa Results, 2015, p. 162). 
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obras icônicas que descrevem a sociedade brasileira. Ilustro essa percepção com 

Gilberto Freyre em Casa Grande e Senzala ([1933], 2011): 

 

A interpretação, por exemplo, do 1900 brasileiro – das atitudes, 
das tendências, dos preconceitos da primeira geração brasileira 
depois da Lei do Ventre Livre e da debâcle de 88 – deve ser feita, 
relacionando-se as reações antimonárquicas, da classe proprietária, 
seus pendores burocráticos, a tendência do grande número para as 
carreiras liberais, para o funcionalismo público, para as sinecuras 
republicanas - sinecuras em que se perpetuasse a vida de ócio 
dos filhos dos senhores arruinados e desaparecessem as 
obrigações aviltantes do trabalho manual para os filhos dos 
escravos, ansiosos de se distanciarem da senzala - relacionando-
se todo esse regime de burocracia e de improdutividade que no 
antigo Brasil agrário, com exeção das zonas mais intensamente 
beneficiadas pela imigração européia, se seguiu à abolição do 
trabalho escravo - à escravidão e à monocultura. 

Estas continuaram a influenciar a conduta, os ideais, as atitudes, a 
moral sexual dos brasileiros. (FREYRE, [1933] 2011, Prefácio à 1ª 
edição (1933); p.51 - grifos e destaque nossos). 

 

Como ponto de partida para uma análise mais atual dessas características 

diretamente aplicadas à educação, retomo dois autores que estudaram políticas 

sociais no Brasil na primeira metade dos anos 1990, quando o país passava por 

alterações de sua lógica econômica, como a superação da hiperinflação, um extenso 

programa de privatizações, a introdução da Lei de Responsabilidade Fiscal e a 

abertura econômica a mercados internacionais. Essas reformas abriram caminho 

para a aceleração da participação do país no processo de globalização econômica e 

social. A internacionalização da economia atraiu não só o interesse de investidores, 

mas também da imprensa e de acadêmicos do exterior. Localmente, e no que toca 

as políticas educacionais, a interação econômica exerceu alguma pressão interna 

pelo aumento da qualidade da mão de obra local, em consonância com 

compromissos externos dos quais o Brasil é signatário, como a Declaração Mundial 

de "Educação para Todos" (JOMTIEN, 199022), que também exercem pressão para 

a melhoria do atendimento educacional em cada nação. Um dos exemplos desse 

                                            

22 Disponível em: <http://www.unesco.org/education/pdf/JOMTIE_E.PDF>. Acesso em: 30 mar. 2017.  
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cenário de crescente inserção internacional e educacional, foi a adesão do Brasil ao 

Pisa desde sua primeira edição, no ano 200023. 

Nesse contexto de importantes transformações econômicas, sociais e 

educacionais, dois acadêmicos, David Plank e Judith Tendler (à época, 

respectivamente, pesquisadores da Universidade de Pittsburgh e do Massachusetts 

Institute of Technology, ambas nos Estados Unidos da América), fizeram longa e 

profunda pesquisa in loco sobre políticas sociais no Brasil, em particular no contexto 

nordestino. As análises e as constatações de ambos me parecem não só 

complementares, mas também atualíssimas, além de relevantes para o presente 

trabalho. Desta forma, faço delas a minha "largada" teórica, com a qual estruturarei 

as minhas perguntas de pesquisa.  

A escolha de autores desta época (anos 1990) não é irrelevante ou aleatória, 

pois foi extamente no final desta década que as reformas educacionais de Sobral 

tiveram início, inseridas institucional (pela Lei de Municipalização do Estado do 

Ceará e pelo advento do Fundef, por exemplo) e conceitualmente (pela introdução 

do manual de gestão escolar eficaz) no contexto nacional e internacional de 

introdução/consolidação dos conceitos e práticas de eficácia escolar e de revisão de 

métodos de alfabetização –. Os autores escolhidos para contextualizar o ponto de 

partida de Sobral são, portanto, uma representação de seu tempo em relação ao 

incômodo que os indicadores educacionais disponíveis já causavam. 

Em primeiro lugar, exponho as conclusões de David Plank (1996), que 

estudou em profundidade o sistema educacional brasileiro. O autor começou seu 

livro "The means of our salvation24" com a pergunta Por que o desenvolvimento 

educacional do Brasil é tão atrasado? (PLANK, 1996). Plank propôs uma perspectiva 

diferente para elucidar sua provocação acadêmica: "a pergunta chave não é porque 

valorosos objetivos não são alcançados no sistema educacional [brasileiro], mas 

porque as políticas [educacionais] atuais são antepostas às suas alternativas" 

(PLANK, 1996, p. 104). O autor justifica a escolha de um ponto de vista alternativo 

para expor seu argumento de que o discurso pró-educação, por mais admirável que 

                                            

23 "Os resultados desse estudo podem ser utilizados pelos governos dos países envolvidos como instrumento de 
trabalho na definição e refinamento de políticas educativas, procurando tornar mais efetiva a formação dos 
jovens para a vida futura e para a participação ativa na sociedade." Disponível em: 
<http://portal.inep.gov.br/pisa/sobre-o-pisa.>. Acesso em: 09 maio 2016.   
24 Esse título é a tradução feita pelo autor da inscrição encontrada na entrada do Palácio Capanema, antiga 
sede do Ministério da Educação no Rio de Janeiro no Governo de Getúlio Vargas (PLANK, 1996, p.1). 
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seja, pode ser usado para mascarar a perseguição de interesses menos nobres, 

como exposto na próxima citação. Essa proposição será retomada nos Capítulos 2 e 

3: 

 

Policy goals may include the provision of jobs for clients, or the 
direction of public resources and public subsidies to political allies 
and favored constituencies. Insofar, as this is true, universally 
admired objectives may be systematically subverted in order to 
advance a variety of private interests. […] Those in charge of the 
system may use their positions to obtain teaching and administrative 
jobs for clients; scholarships for favored students; subsidies for 
private organizations including private schools; and contracts for 
constructions firms, textbooks publishers, and suppliers of school 
lunches. These and other benefits are provided in return for political 
and financial support. (PLANK, 1996, p. 104, grifos nossos). 

 

Plank constatou que as dificuldades notáveis que o país então enfrentava 

para prover educação de qualidade para sua população tinham suas raízes "em um 

sistema político que dá prioridade a interesses privados em detrimento dos 

[interesses] públicos" (PLANK, 1996, p. 3), o que teria como consequência uma 

desproporcional ascendência do interesse político "no controle dos meios" em 

detrimento "da realização dos fins"25. O autor apontou o que seria uma disjunção 

radical e sistemática entre os objetivos educacionais publicamente explicitados nas 

constituições, nos planos de desenvolvimento e nas promessas de campanha e 

aqueles efetivamente perseguidos no sistema educacional. Mesmo em relação a 

metas unanimimente publicizadas, como a educação primária universal e a 

erradicação do analfabetismo, "os encarregados do sistema educacional na verdade 

buscam maximizar interesses privados, inclusive os deles próprios"26. Isso se daria, 

na opinião do autor, porque "figuras políticas ambiciosas maximizam seu futuro 

político cultivando o apoio de grupos diversos de interesse"27, uma vez que a 

heterogeneidade da sociedade brasileira obriga os políticos não a servir um 

interesse público abstrato, mas a balancear interesses conflitantes de eleitores cujo 

apoio têm interesse. 

                                            
25 Ib., p. 3. 
26 Ibidem, p. 11. 
27 Ibidem, p. 12. 
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Não obstante, Plank identificou, subjacente às questões educacionais visíveis, 

uma dinâmica ainda mais perversa que a "simples busca” do interesse político e 

pecuniário individual como obstáculo à implementação de reformas educacionais 

realmente transformadoras: o deslocamento do debate para temas periféricos, que 

obstruem os esforços e a mobilização necessários a alterações no status quo. Na 

percepção do autor, não há disputas reais sobre as formas de mitigar as 

consequências do desenvolvimento tardio da educação brasileira, porque o assunto 

é deixado propositalmente de lado para que a verdadeira disputa, que é pelo 

controle dos meios disponíveis para a educação, possa prosperar à sombra.  

 

[...] because private objectives commonly take precedence over 
public interest, policy debates are occasioned not by 
disagreement over the formally-defined ends of the educational 
system (which are not in dispute, because not pursued) but over 
the means available for pursuing those ends. There is virtual 
consensus on the nature of Brazil´s educational problems and the 
steps that would need to be taken to solve them, but intense conflict 
persists over the control of educational resources and their 
distribution. Thus, the most longstanding and vociferous educational 
policy debates in the last six decades have concerned not the priority 
to be assigned to the various objectives of the system, but the 
ostensibly subordinate issues of whether administrative control 
should be centralized or decentralized, and of what role private 
schools should play in the system. The intensity of these conflicts 
has been such that they have to a large extent displaced or at 
least obstructed efforts to resolve the country´s most urgent 
educational problems. (PLANK, 1996, p. 12, grifos nossos). 

 

A descrição realizada por Plank em 1996 não parece discrepante da realidade 

atual da educação brasileira. Debates públicos recentes, como a negociação dos 

termos do Plano Nacional de Educação (PNE 2014-2024) e a Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC), proporcionaram um palco no qual foi possível observar atores do 

setor exercendo os papéis caracterizados pelo autor – os capítulos 2 e 4 mostram 

como. Mesmo que desde então venham ocorrendo progressos de alguns dos 

indicadores básicos, como foi mostrado na sessão anterior, ainda causam espanto a 

infraestrutura precária e pouco acadêmica das escolas, a fragilidade profissional dos 
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docentes28 e o baixo nível de aprendizado dos brasileiros, incluindo os de elite, 

quando comparados a seus pares de países desenvolvidos29.  

Obviamente que um “gringo”, um outsider como Plank, não é o único a 

perceber a centralidade com que ainda operam os embaraços para se garantir a 

qualidade da educação brasileira no processo corrente de universalização das 

matrículas. Obras icônicas de pesquisadores brasileiros também pintam um retrato 

incômodo da educação escolar no Brasil ao evidenciar a característica estrutural de 

sua complexidade. 

Patto (1991) apontou quatro aspectos que deveriam ser revistos para a 

superação das dificuldades com que a escola pública elementar se defronta na 

consecução de sua tarefa de socializar conhecimento: 

1) a desvalorização social de usuários mais empobrecidos e a negação de 

sua capacidade de aprender contribuem para a própria dinâmica da escola que não 

ensina – é preciso reconhecer os “mecanismos escolares” que dificultam a 

aprendizagem:  

 

[...] A inadequação da escola decorre muito mais de sua má 
qualidade, da suposição de que os alunos pobres não têm 
habilidades que na realidade muitas vezes possuem, da expectativa 
de que a clientela não aprenda ou que o faça em condições em 
vários sentidos adversas à aprendizagem, tudo isso a partir de uma 
desvalorização social dos usuários mais empobrecidos da 
escola pública elementar. É, no mínimo, incoerente concluir, a 
partir de seu rendimento numa escola cujo funcionamento pode 
estar dificultando, de várias maneiras, sua aprendizagem 
escolar, que a chamada ‘criança carente’ traz inevitavelmente para a 
escola dificuldades de aprendizagem. (PATTO, 1991, p. 340, grifos 
nossos). 

 

2) O sistema educacional é congenitamente gerador de obstáculos aos seus 

próprios objetivos: 

                                            
28 Menos da metade das escolas de ensino fundamental têm bibliotecas (49%), apenas 27% contam com um 
parquinho, aproximadamente a metade das disciplinas são ministradas por professores com formação superior 
de licenciatura (ou bacharelado com complementação pedagógica) na mesma área da disciplina que leciona. 
(INEP/MEC, 2016: Notas estatísticas – Censo Escolar 2016). 
29 No Pisa de 2015, os alunos brasileiros do quartil mais alto de NSE apresentaram performance em leitura (430 
pontos) pior que a de seus pares em países do quartil mais baixo, em países como o Canadá (482 pontos). PISA 
2015 Results (Volume I): Excellence and Equity in Education - OECD 2016. 
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 [...] Reprodução ampliada das condições de produção dominantes 
na sociedade que as incluem, as relações hierárquicas de poder, a 
segmentação e a burocratização do trabalho pedagógico, marcas 
registradas do sistema público de ensino elementar, criam 
condições institucionais para a adesão dos educadores à 
singularidade, a uma prática motivada acima de tudo por interesses 
particulares, a um comportamento caracterizado pelo 
descompromisso social. [...] Os depoimentos das próprias 
educadoras ajudaram a mostrar que suas reações encontram sua 
razão de ser na lógica do sistema que as leva a se apropriarem 
da legislação em benefício próprio, constituindo, assim, 
verdadeiras ‘estratégias de sobrevivência’ em condições de 
trabalho adversas. Não estamos, portanto, diante de falhas 
sanáveis num sistema formalmente perfeito, mas diante de um 
sistema organizado segundo princípios que o fazem 
essencialmente perverso. (PATTO, 1991, p. 343, grifos nossos). 

 

3) O discurso científico naturaliza o fracasso escolar:  

 

Como vimos, uma arraigada visão das famílias pobres como 
portadoras de todos os defeitos morais e psíquicos orienta a ação 
das educadoras, oferece uma justificativa para a ineficácia de 
sua ação pedagógica que as dispensa de reflexão e fundamenta a 
deficiência, a arbitrariedade, a violência que caracterizam suas 
práticas e decisões relativas à clientela. [...]  

A abstração e a inversão ideológica operadas pela criminologia 
também estão presentes na psicologia educacional: [...] tudo se 
passa como se o fracasso escolar se desenvolvesse por si próprio, a 
despeito de ser combatido por medidas técnico-administrativas 
tomadas pelo Estado através das secretarias de Educação; [...] 
características do aluno intimamente ligadas a um processo escolar 
que leva ao fracasso são tidas como parte da personalidade ou da 
natureza da criança que fracassa [...]. 

A revelação da real natureza do discurso científico leva à 
necessidade de examinar com redobrada atenção a questão dos 
cursos de treinamento ou reciclagem de professores quanto ao 
conteúdo do que geralmente veiculam. (PATTO, 1991, p. 346, grifos 
nossos).  

 

4) A estrutura burocrática, impessoal e massificada gera mecanismos de 

neutralização de conflitos que no ambiente escolar inibe o potencial reflexivo e 

exacerba a resistência à mudança de seu corpo técnico: 

Se é verdade que ‘a conduta burocrática implica exagerada 
resistência à mudança’; que ‘a burocracia é uma estrutura na qual a 
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direção de atividades coletivas fica a cargo de um aparelho 
impessoal hierarquicamente organizado que deve agir segundo 
critérios impessoais e métodos racionais’; que ‘enquanto estruturas 
de dominação, as organizações burocráticas se valem de 
mecanismos de neutralização do conflito, manipulando todas as 
instâncias’, é verdade também que não existe a total impessoalidade 
e nem o total submetimento. [...] 

Os cursos de treinamento que se propõem a mudar a lógica do 
sistema educacional valendo-se de recursos administrativos e 
pedagógicos que reproduzem esta lógica precisam ser urgentemente 
repensados. Nestes cursos, profissionais que geralmente 
também não dominam os conteúdos que querem transmitir 
dirigem-se a “massas” de professores que se comportam como 
tal. [...]  

Tratados como objetos e não como sujeitos pensantes e 
desejantes, desenvolvem severa crítica aos cursos que lhe são 
oferecidos ou apropriam-se deles como podem, sem nenhuma 
crítica, perigosamente acreditando que aprenderam rápida e 
simplesmente teorias de cuja complexidade nem chegam a 
suspeitar.  

[...] 

Quando uma professora desenvolve estratégias que lhe 
permitem dar conta de uma dupla ou tripla jornada de trabalho, 
prejudicando a qualidade de sua ação pedagógica e não se 
comprometendo com seus alunos, ela na verdade está tentando 
atingir, da maneira que lhe é possível – ou seja, mergulhada na 
singularidade, no individualismo – uma situação de bem-estar 
pessoal que o sistema social promete mas não lhe permite 
alcançar. (PATTO, 1991, p. 348-349, grifos nossos). 

 

À mesma época – início dos anos 1990 – outro pesquisador, em seu histórico 

artigo “A Pedagogia da Repetência” (RIBEIRO, 1991), investigou a forma de educar 

alunos de baixa renda no Brasil. O autor apresentou o descalabro apontado pelos 

indicadores educacionais na década anterior, mostrando que a questão é ainda mais 

calamitosa no Nordeste: 

 

Em 1982, das crianças fora da escola, dos 7 aos 14 anos [...], 
apenas cerca de 1,4 milhão não tinham acesso à escola. Essa 
população, no entanto, está localizada principalmente (mais de 70%) 
nas regiões rurais pobres do Nordeste (renda familiar per capita, 
abaixo de um salário mínimo), onde os problemas de fome e saúde 
são os mais prementes. A educação, nestas regiões, deixa de ser a 
mais importante prioridade. A intervenção que o governo precisa 
fazer passa, principalmente, pelo Ministério da Ação Social e não 
apenas pelo da Educação. (RIBEIRO, 1991, p. 9) 
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É possível estabelecer uma relação direta entre as investigações de Patto 

(1991) e as de Ribeiro (1991), sendo que, nas palavras de Ribeiro,  

 

[...] ao analisarmos a probabilidade de reprovação para populações 
urbanas pobres do Nordeste, verificamos que a probabilidade de 
promoção para os alunos novos na lª série é próxima de zero, sobe 
para aqueles que já têm uma repetência e só volta a cair para quem 
foi reprovado mais de duas vezes. Este dado indica claramente que 
nas escolas das classes menos favorecidas de nossa população 
existe uma determinação política (ainda que não-explícita) de 
reprovar sistematicamente todos os alunos novos. Esta prática 
mostra claramente a tragédia e perversidade de nosso sistema 
educacional. A 1ª série é feita em pelo menos dois anos, com 
uma crueldade no meio: uma avaliação (real ou simbólica) é 
realizada após o primeiro ano, onde é imputado ao aluno um 
fracasso que já tinha sido definido a priori pela cultura do 
sistema educacional. (RIBEIRO,1991, p. 15, grifo nosso). 

 

O autor continuou a dissecar o cadáver constituído pelo massivo conjunto de 

dados que vinha estudando e explicou como nasceu a cultura da repetência e da 

evasão pela privação do acesso à escola e também ao aprendizado:  

 

[...] vemos que a taxa de evasão sofre um aumento brusco da 4ª 
para a 5ª série do 1º Grau, no País como um todo, e nos diversos 
grupos da população brasileira. Este aumento se deve a várias 
causas distintas mas interligadas:  

- Faltam escolas da 4ª série em diante. 

- A Escola Elementar de 8 séries prevista na Lei nº 5692/71 
ainda não foi realmente implantada e parte da população 
ainda se contenta com a antiga norma do curso primário de 
quatro séries.  

- As repetências nas quatro primeiras séries são de tal 
magnitude que os indivíduos ficam velhos em relação à série 
em que ainda estão cursando e abandonam a escola. 
(RIBEIRO, 1991, p.15-16)  

 

Isso se aproxima da constatação de Patto (1991) sobre a naturalização da 

cultura da repetência na escola brasileira em geral, não apenas nas públicas ou nas 

de baixa renda, cuja persistência ainda ocorre nos dias de hoje em alguns estados 

brasileiros, como apontada na sessão anterior. Ribeiro (1991) sugeriu a mesma 

hipótese apresentada por Patto (1991) sobre o papel da formação docente nessa 
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naturalização e adicionou o componente da cultura das famílias na desvalorização 

dos docentes: 

 

As teses e pesquisas realizadas nesta área raramente mencionam a 
ordem de grandeza deste percentual nem o fato de ser alta, mesmo 
nas camadas mais privilegiadas da população, seja por falta do dado 
ou por não o considerarem relevante. O que se depreende daí é que 
se toma como um fato natural uma repetência desta ordem. As 
teorias que procuram explicar a reprovação nas escolas cobrem um 
largo espectro de análises marxistas de dominação e poder, de 
teorias de reprodução social, de prontidão e de privação cultural, 
entre outras. Estes modelos podem explicar, em princípio, a natureza 
do fenômeno, mas não sua ordem de grandeza. Divide-se a análise 
entre a escola da classe dominante e das classes populares. No 
entanto, a repetência não é privilégio da escola dos pobres e 
muito menos da escola pública. [...] 

Mesmo correndo o risco de ser simplista e reducionista, achamos 
que a prática da repetência está na própria origem da escola 
brasileira.[...] 

O mesmo modelo de ensino da elite, onde o papel do professor era 
muito mais de preceptor da educação orientada pela família do que 
auto-suficiente, do ponto de vista do processo de ensino-
aprendizagem. É como se a escola tivesse apenas um papel de 
administradora da educação formal, que seria realizada em casa pela 
família. 

As análises antropológicas até hoje realizadas mostram claramente 
na cultura do sistema a imputação do fracasso escolar, ora aos 
próprios alunos, ora a seus pais, ora ao sistema sociopolítico, 
raramente aos professores, sua formação ou à organização 
escolar. (RIBEIRO, 1991, p.16-17, grifos nossos). 

 

Uma década depois, Gatti e Barretto (2009) apresentaram um panorama da 

questão estrutural da educação brasileira ao se debruçarem sobre o tema da 

formação docente. Segundo as autoras e em consonância com o que foi 

apresentado anteriormente, a formação dos profissionais da educação, que “estão 

entre os mais volumosos e importantes grupos ocupacionais, tanto pelo seu número 

como pelo seu papel, sendo que o setor público é de longe o grande empregador na 

área” (GATTI; BARRETTO, 2009, p. 255), também precisa superar questões 

estruturais – culturais, de disputas de interesse e de restrições de financiamento: 

 

Qualquer inovação na estrutura de instituições e cursos formadores 
de professores esbarra nessa representação tradicional, e nos 
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interesses instituídos, o que dificulta repensar essa formação de 
modo mais integrado e em novas bases, bem como a implementação 
de fato de um formato novo que poderia propiciar saltos qualitativos 
nessas formações, com reflexos nas escolas, como ocorreu em 
vários países nos últimos anos, por exemplo, em Cuba, na Coreia e 
na Irlanda. (GATTI; BARRETO, 2009, p. 38, grifos nossos). 

[. . .] 

Isto remete às questões do financiamento público da educação, da 
carreira e salário dos profissionais docentes, bem como das 
condições de infraestrutura necessária nas escolas, pois a melhor 
qualificação da educação passa também por esses aspectos, os 
quais não estão postos à altura das exigências que têm sido feitas às 
escolas e seus profissionais. Os dados são claros: não dá para se 
manter o discurso de que a educação não precisa de mais 
verbas. Por outro lado, como foi mostrado nas análises, não dá 
para se alocar verbas sem um plano integrado, que leve em 
conta a diversidade de condições das diversas regiões, e sem 
um monitoramento forte. (GATTI; BARRETO, 2009, p. 255-256 – 
grifo meu). 

 

A descrição de como se dá a formação docente é contundente e evidencia a 

reprodução da hierarquia característica da sociedade brasileira na raiz da própria 

formação docente, de modo que “uma verdadeira revolução nas estruturas 

institucionais formativas e nos currículos da formação é necessária”30.  

 

Verificou-se que o processo de oferta dos cursos de licenciatura no 
país permite inferir que as condições de formação de professores, de 
modo geral, ainda estão muito distantes de serem satisfatórias, e 
evidencia que a preparação de docentes para os anos iniciais da 
escolaridade em nível superior está sendo feita de forma um 
tanto precária. Constata-se nas instituições de ensino superior que 
oferecem licenciaturas a ausência de um perfil profissional claro de 
professor. Os currículos não se voltam para as questões ligadas ao 
campo da prática profissional, seus fundamentos metodológicos e 
formas de trabalhar em sala de aula. Continuam a privilegiar 
preponderantemente os conhecimentos da área disciplinar em 
detrimento dos conhecimentos pedagógicos propriamente ditos.  

Os estágios, que são obrigatórios, mostram-se fragilizados, constam 
nas propostas curriculares sem planejamento e sem vinculação clara 
com os sistemas escolares, e sem explicitar as formas de sua 
supervisão. Some-se a isso a constatação de que esses cursos, 
conforme informação dos próprios licenciandos, são feitos em grande 
parte a base de apostilas, resumos e cópias de trechos ou capítulos 

                                            

30 Ibidem, p. 257. 
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de livros, ficando evidente certo grau de precariedade nos 
conhecimentos oferecidos. 

[...] 

Vale afirmar mais uma vez o que já está posto em vários estudos 
sobre as licenciaturas: que no modelo universitário brasileiro elas 
ocupam um lugar secundário. Dentro desse quadro, a formação de 
professores é considerada atividade de menor categoria e quem 
a ela se dedica é pouco valorizado. Decorre daí uma ordem 
hierárquica na academia universitária, as atividades de pesquisa 
e de pós-graduação possuem reconhecimento e ênfase, a 
dedicação ao ensino e à formação de professores supõe perda 
de prestígio acadêmico. (GATTI; BARRETO, 2009, p. 258 – grifos 
meus). 

 

O diagnóstico de Gatti e Barreto (2009) foi precedido pelas investigações de 

Schwartzman e Oliveira (2002), que comparam como a escola é “vista por fora” e 

como a comunidade escolar – pais, professores e diretores – a vêem “por dentro” 

(SCHWARTZMAN; OLIVEIRA, 2002, p. 5). “Por fora”, 

 

[...] o conceito de escola ainda não foi bem definido no país. As 
Secretarias de Educação denominam de escola estabelecimentos 
sem as mínimas condições para tal: professores não habilitados legal 
ou substantivamente; sem diretores; com diretores escolhidos sem 
aferição de competência, bibliotecas sem livros; etc. 

Como resultado, os alunos dessas pretensas escolas não dominam 
os conteúdos básicos correspondentes às séries ou etapas que 
cursam, conforme se vê em testes objetivos referentes ao SAEB e 
outras evidências diretas e indiretas. Da mesma forma, os 
professores que foram testados pela Fundação Carlos Chagas 
demonstram lacunas em conhecimentos básicos de ortografia ou de 
conceitos elementares de aritmética. (SCHWARTZMAN; OLIVEIRA, 
2002, p. 5). 

 

E “por dentro”, 

 

[...] existe uma sensação generalizada de que as coisas vão indo 
bem. Pais estão geralmente satisfeitos com o que recebem. 
Professores, embora reconheçam limitações e dificuldades, se 
declaram entre “muito” e “extremamente” satisfeitos com o seu 
trabalho e os resultados obtidos. 

Olhando a escola por dentro sem referenciais externos, direção, pais 
e professores não conseguem desenvolver uma visão crítica a 
respeito de seu trabalho. As escolas públicas, em especial, acabam 
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criando e disseminando culturas e normas próprias de 
comportamento que comprometem sua eficácia para ensinar. 

Comportamentos “desviantes” de padrões convencionais 
passam a ser considerados normais: admitir professores sem 
qualificação, chegar atrasado, não cumprir o calendário escolar, não 
dar notícia do aluno que falta, reprovar 5, 10 ou 20% dos alunos, 
aprovar alunos sem conhecimento, enturmar alunos analfabetos em 
classes de 3ª ou 5ª série, etc. A escola cumpre todas as formalidades 
e rituais, os professores usam os termos da moda, mas os resultados 
não são satisfatórios. Vista só por dentro, a escola é incapaz de 
perceber a relação entre o que faz e os resultados que alcança. 
(SCHWARTZMAN; OLIVEIRA, 2002, p. 5-6, grifos nossos). 

 

Parece que não faltam diagnósticos em relação aos desafios da qualidade da 

educação brasileira e seu caráter estrutural, que serve de base para a construção de 

uma cultura de naturalização do fracasso. As comparações internacionais obtidas a 

partir dos resultados do Pisa ajudaram a fazer crescer a indignação retórica, sem 

que reformas realmente reestruturantes surjam de maneira sistemática.  

Tendo esse contexto como ponto de partida, busca-se descobrir se existem 

casos de rompimento com a naturalização do fracasso educacional no Brasil. Onde 

estão esses casos e como foram estruturados? São sustentáveis? Podem ser 

replicados? Gostaria de partir de uma hipótese otimista, a qual sustenta a motivação 

para esse trabalho: existem, dentro do Brasil, exemplos de superação da cultura do 

fracasso escolar e eles podem se espalhar pelo País. 

Em contraponto às observações daqueles autores sobre os desafios da 

política educacional brasileira serem enraizados na própria sociedade e, portanto, 

em uma arapuca difícil de ser desarmada, apresento uma (rara) abordagem otimista 

sobre a evolução de políticas sociais em países em desenvolvimento, 

particularmente na América Latina, que podem cumprir esse fim (de alterar o 

prognóstico do resultado delas) por meio de uma quebra de paradigma cultural.  

Judith Tendler (1997), em seu livro "Good government in the tropics”, parte da 

mesma visão pessimista de Plank (1996) sobre o funcionamento do Estado 

Brasileiro na implementação de políticas sociais: 

 

This is a book about good government in developing countries. We 
actually know much more about bad government in these places, and 
stories about it are by now a familiar litany. According to this 
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accounts, public officials and their workers pursue their own 
private interests rather than those of the public good. 
Government overextend themselves in hiring and spending. 
Clientelism runs rampant, with workers being hired and fired on 
the basis of kinship and political loyalty rather than merit. 
Workers are poorly trained and receive little on-the-job training. 
Badly conceived programs and policies create myriad opportunities 
for bribery, influence peddling, and other forms of malfeasance. All 
this adds up to the disappointing inability of many governments 
to deliver good public services and to cope with persistent 
problems of corruption, poverty, and macroeconomic 
mismanagement. (TENDLER, 1997, p. 1, grifos nossos). 

 

Apesar de partir de uma visão pessimista, Tendler encontrou brechas para 

uma visão otimista ao estudar casos exitosos de quatro políticas públicas e 

programas sociais no Estado do Ceará31, onde descobriu "histórias surpreendentes" 

(TENDLER, 1997, p. 10) no inóspito contexto do Nordeste: 

 

Ceará and its eight neighbor states belong to the country´s poorest 
region, Northeast Brazil, in which one-third of the population lives in 
absolute poverty. […] Like state government in many chronically 
underdeveloped regions, the nine Northeast states are legendary for 
their clientelistic ways of governing and for the resulting poor quality 
of public administration. They are exactly the kinds of governments 
that have fueled the despair about government with which this 
chapter started. (TENDLER, 1997, p.10). 

 

Embora Tendler (1997) não tenha estudado políticas educacionais, seus 

levantamentos mostraram como o Governo do Ceará inverteu a lógica de interesses 

privados32 acima dos públicos em "um processo de descentralização [de políticas 

públicas] que ao mesmo tempo retirou poderes dos governos locais e os 

capacitou"33. Considero relevante entender como isso foi realizado, mesmo que sem 

relação direta com a política educacional, uma vez que esses mecanismos estão 

presentes nas políticas educacionais do Estado e até do Município de Sobral:  

 

                                            
31 Saúde preventiva, frentes emergenciais de trabalho na seca, produtividade agrícola e uso de fornecedores 
locais para atender licitações, em particular, na compra e manutenção de mobiliário escolar. 
32 Que no contexto do Estado do Ceará estava concentrado nos comandos das prefeituras (Ibidem, p. 142-144). 
33 Ibidem, p. 174. 
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O programa de alívio da seca removeu o longevo poder dos prefeitos 
sobre decisões a respeito de aonde iriam os empregos e projetos de 
construção. Substituiu o Prefeito como comandante do conselho 
deliberativo municipal por um representante do próprio governo 
estadual, o agrônomo chefe da representação local da agência 
[estadual] pertinente. Impôs de forma arbitrária critérios de 
padronização que definiam quais os projetos locais poderiam ser 
financiados – os quais virtualmente excluíam os projetos preferidos 
dos notáveis locais, por exemplo aqueles de grandes construções 
localizados em propriedades privadas. Esse representante passava 
muito mais tempo localmente 'gerenciando pelo passeio' do que os 
diretores de agências do governo central normalmente faziam, 
mantendo encontros locais com associações comunitárias, conselhos 
municipais e funcionários de campo. (TENDLER, 1997, p.147 – 
tradução minha). 

 

A autora prossegue com a descrição dos mecanismos que, na sua opinião, 

garantiram o sucesso dos programas, por terem logrado implementar uma lógica de 

"descentralização & participação"34 (D&P). Na área da saúde, o poder local também 

ficou de fora das nomeações dos agentes de saúde, que representavam, em alguns 

municípios, boa parte dos empregos locais, além de terem sido proibidos de 

distribuir panfletos em campanhas eleitorais, como era o costume. A partir de uma 

intensa agenda de visitas e de interação local com quem operava os programas 

junto aos usuários finais, campanhas de esclarecimento e de empoderamento de 

associações civis locais, foram atingidos os objetivos traçados para esse processo 

de descentralização: instituições locais mais fortes sob a forma de governos locais 

mais competentes e uma sociedade civil mais exigente. (TENDLER, 1997; p. 147) 

O que foi apresentado na sessão anterior deste capítulo permite supor que 

possa ter havido a ocorrência de condições similares às estudadas por Plank e 

Tendler, ou seja, a partir de um contexto típico da região Nordeste, que é 

desfavorável às políticas públicas redistributivas (de recursos e de poder), como a 

educação de qualidade35, o processo de descentralização das matrículas do ensino 

                                            
34 "De acordo com o cenário D&P, o governo local é melhor [como provedor] dos serviços estudados neste livro 
em parte porque é territorialmente mais próximo que os governos centrais de sua clientela-cidadã. Essa maior 
proximidade deixa o governo [local] mais vulnerável às pressões dos cidadãos e facilita que eles se mantenham 
mais informados e consequentemente mais exigentes de serviços de boa qualidade. A área menor [de cobertura] 
e do número de cidadãos atendidos pelo governo local permite uma maior customização dos serviços aos gostos 
e realidades socioeconômicas de cada localidade, em contraste com a 'excessiva' centralização e rigidez de 
governos centrais longínquos." (Ibidem, p. 144). 
35 A respeito de como os empregadores em indústria do NE percebiam a melhoria do perfil educacional da força 
de trabalho: "They worry that a more educated labor force may diminish that advantage by leading to a general 
increase in the region’s relative wage, and by reducing the prized “docility” and “gratefulness” of the region’s labor 
force" (TENDLER, 2002, p. x). 
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fundamental do estado do Ceará foi aproveitado para implementar a lógica de D&P, 

o que estaria lhe permitindo desvencilhar-se de sua sina "nordestina". A sessão a 

seguir vai analisar os dados educacionais do Ceará e de Sobral, que são a 

justificativa para a seleção do caso para estudo. 

1.3 Seleção do caso para análise 

Uma vez que os entes federados brasileiros contam com considerável 

autonomia administrativa, operacional e financeira para cumprir suas obrigações 

constitucionais em relação à educação36 (BRASIL, 1988; Art. 211) e alguns deles 

alcançam resultados mais avançados que outros, interessa saber quais são eles e 

como, com que recursos e a partir de quais condições esses resultados são 

conquistados. Essa é a principal justificativa do presente trabalho.  

A curiosidade em relação a casos isolados de sucesso educacional não é 

original, pelo contrário, é recorrente. A contribuição acadêmica que se quer dar aqui 

é examinar os esforços institucionais necessários para eventualmente se alcançar 

resultados passíveis de serem identificados pelos indicadores disponíveis e também 

como se constituíram as condições políticas que permitiram a mobilização de 

determinados recursos em detrimento de outros, mais frequentemente priorizados no 

contexto brasileiro, conforme propôs Plank (1996). 

Em primeiro lugar, é necessário identificar redes de ensino que se 

sobressaíram positivamente no cenário desigual e frágil da educação no Brasil, já 

brevemente descrito na sessão anterior, e tentar encontrar padrões para sua 

ocorrência. Este exercício já foi feito diversas vezes. O Estado do Ceará e, em 

particular, o Município de Sobral aparecem frequentemente como destaques na 

imprensa, principalmente por ocasião da divulgação bienal de dados do Sistema de 

                                            
36 "Art. 211. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão em regime de colaboração seus 
sistemas de ensino". 
§ “1º A União organizará o sistema federal de ensino e o dos Territórios, financiará as instituições de ensino 
públicas federais e exercerá, em matéria educacional, função redistributiva e supletiva, de forma a garantir 
equalização de oportunidades educacionais e padrão mínimo de qualidade do ensino mediante assistência 
técnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios”. (BRASIL, 1988). 
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Avaliação da Educação Básica (Saeb) e do Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica (Ideb)37. 

Quadro 1.3.1 – Exemplos de matérias e editoriais de grandes veículos de imprensa 
retratando os avanços educacionais de Sobral 

Veículo Data Título da matéria 

Jornal O Globo 
08/07/2012 

Sobral tem 27 colégios de Primeiro Mundo para 
crianças pobres 

Portal do MEC 
17/07/2013 

Cidade cearense surpreende com altos índices 
obtidos no Ideb 

Telejornal Bom Dia 
Brasil 

08/10/2015 
Três cidades do Ceará estão entre as melhores em 
qualidade do ensino 

Jornal Folha de S. 
Paulo 

12/112015 
Semiárido cearense tem escolas públicas com nível 
de países ricos 

O Estado de S. Paulo 13/10/2015 A prioridade educacional (editorial) 

Jornal O Povo, Ceará 
09/09/2016 

77 das 100 melhores escolas do País estão no 
Ceará, mostra Ideb 

Revista Carta Capital 11/10/2016 O salto da educação cearense 

Deutsche Welle 21/11/2016 Competição sem deixar ninguém para trás 

Revista Gestão 
Escolar 

Dezembro 
de 2016 

A Sobral que o Brasil não conhece 

Índice de 
Oportunidades da 
Educação Básica 

Dezembro 
de 2017 

Sobral é o município com melhor colocação no 
índice http://www.ioeb.org.br/ranking 

Fontes: Sites dos veículos e Google. Selecionados e organizado pela autora. 

Mesmo que o caminho que leva a Sobral como caso de interesse não seja 

desconhecido, é importante percorrer novamente eventuais passos para revelar se e 

onde o Estado Brasileiro funciona no sentido de prover de maneira equitativa os 

mais elementares direitos à educação em contextos de pobreza. Neste trabalho, o 

parâmetro para aferir se o direito à educação está sendo minimamente honrado é a 

capacidade de o gestor público (na dependência administrativa prevista pela 

Constituição vigente) garantir à população sob sua tutela, o aprendizado de Língua 

Portuguesa compatível com a segunda etapa da educação compulsória, aqui no 

Brasil denominada anos iniciais do ensino fundamental – que equivale ao nível 1 da 

ISCED – primary education – (ver capítulo seguinte para mais detalhes sobre a 

parametrização do direito à educação). 

A escolha do foco para detalhamento começa com os dados de desempenho 

dos alunos brasileiros nas provas padronizadas nacionais, mas não se resume a 

eles. Esse recurso, apesar de ser limitado em relação ao conceito imaterial e 

impreciso que é o da qualidade da educação, é também o mais objetivo, pois, 

                                            
37 Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/secretaria-de-educacao-basica/programas-e-acoes?id=180>. Acesso 
em: 17 mar. 2017.  

http://portal.mec.gov.br/secretaria-de-educacao-basica/programas-e-acoes?id=180
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obviamente, nenhum país ou família estará satisfeito com a educação oferecida nas 

escolas se a população ou seus filhos estiverem aprendendo aquém de um mínimo 

em sua língua oficial38 em Matemática39. É razoável afirmar que o direito humano à 

educação não está sendo atendido para aqueles alunos que não conseguirem atingir 

o conhecimento mínimo esperado, mesmo que não seja possível afirmar, de forma 

categórica, que aqueles cujo desempenho esteja acima desse patamar tenham tido 

seus direitos educacionais plenamente afiançados. Uma discussão a respeito do que 

seriam esses parâmetros será realizada no capítulo seguinte. 

Como já foi visto anteriormente, uma análise preliminar da distribuição das 

notas médias de Língua Portuguesa na Prova Brasil de 2015 por escola e ordenadas 

por Unidades da Federação, já permitiu sinalizar o estado do Ceará como um 

destaque positivo no resultado de políticas educacionais em contexto de pobreza. 

Uma vez "dentro" do Ceará40, pode-se refazer o exercício de análise do 

desempenho nas provas padronizadas brasileiras apresentado na primeira sessão 

deste capítulo, agora mais detalhadamente. Antes disso, destaco que o Estado do 

Ceará tem um ensino fundamental altamente municipalizado41. Em 2015, a 

                                            
38 Além de demonstrar todas as habilidades anteriores a partir de anedotas, fábulas e textos com linguagem 
gráfica pouco usual, narrativos complexos, poéticos, informativos longos ou com informação científica, os alunos 
do 5º e do 9º anos identificam dentre os elementos da narrativa que contém discurso direto, o narrador 
observador; selecionam entre informações explícitas e implícitas as correspondentes a um personagem; 
localizam informação em texto informativo, com estrutura e vocabulário complexos; inferem a informação que 
provoca efeito de humor no texto; interpretam texto verbal cujo significado é construído com o apoio de imagens, 
inferindo informação; identificam o significado de uma expressão em texto informativo; inferem o sentido de uma 
expressão metafórica e o efeito de sentido de uma onomatopéia; interpretam história em quadrinho a partir de 
inferências sobre a fala da personagem, identificando o desfecho do conflito; estabelecem relações entre as 
partes de um texto, identificando substituições pronominais que contribuem para a coesão do texto (Inep, 2011, 
p. 22). 
39 Além das habilidades descritas anteriormente, os alunos do 5º e 9º anos lêem informações e dados 
apresentados em tabela; reconhecem a regra de formação de uma sequência numérica e dá continuidade a ela; 
resolvem problemas envolvendo subtração, estabelecendo relação entre diferentes unidades monetárias; 
resolvem situação problema envolvendo a ideia de porcentagem; diferentes significados da adição e subtração; 
adição de números racionais na forma decimal; identificam propriedades comuns e diferenças entre poliedros e 
corpos redondos, relacionando figuras tridimensionais com suas planificações; localizam informação em mapa 
(Inep, 2011, p. 26). 
40 Nota: para dados detalhados sobre vários aspectos de gestão pública e de desenvolvimento do Ceará e de 
Sobral em relação ao Estado ver a publicação Ceará em Número de 2016, disponível em: 
http://www2.ipece.ce.gov.br/publicacoes/ceara_em_numeros/2016/completa/Ceara_em_Numeros_2016.pdf, ou 
as demais publicações do Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (IPECE). Dadas as extensão e 
profundidade dos relatórios da entidade, não será incluído neste trabalho nenhum perfil explicativo do Município 
ou do Estado que não sejam absolutamente necessários para esclarecer, diretamente, os assuntos cobertos pelo 
presente trabalho. 
41 O processo de municipalização no Estado do Ceará foi regulamentado pela Lei 12.452 de 6 de junho de 1995, 
tendo o princípio do Regime de Colaboração está explicitado em seu "Art 3º:  O Processo de Municipalização de 
que trata esta Lei implica o fortalecimento do Município quanto a poder decisório, disponibilidade de recursos e 
responsabilidade por encargos educacionais, mediante colaboração com o Estado na implantação de estruturas 
adequadas, qualificação de profissionais necessários e o envolvimento participativo da população." 

 

http://www2.ipece.ce.gov.br/publicacoes/ceara_em_numeros/2016/completa/Ceara_em_Numeros_2016.pdf
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municipalização era de 99,3% nos anos iniciais e de 91,6% nos anos finais, de modo 

que qualquer comparação de desempenho educacional de escolas públicas 

cearenses deverá priorizar as redes municipais.  

O gráfico a seguir ilustra a evolução recente da taxa de municipalização por 

etapa de ensino nos mesmos anos de aplicação da Prova Brasil, comparando as 

trajetórias do Brasil, da região Nordeste e do Estado do Ceará.  

Gráfico 1.3.1 – Evolução da taxa % de municipalização – Brasil, NE e Ceará (2005 – 2015)  

 
Fonte: INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA. Sinopse 
Estatística da Educação Básica: 2005 a 2015.INEP, 2006-2016.Disponível em: http://inep.gov.br/sinopses-
estatisticas-da-educacao-basica. Vários acessos. Tabulação e cálculos da autora. 

 

Percebe-se que o Estado do Ceará é muito mais "municipalizado" que a 

própria região Nordeste e que o país. Dessa forma, pela magnitude de operação da 

oferta educacional por redes locais, a metodologia escolhida será comparar apenas 

os indicadores das redes municipais para identificar aquelas que mais poderiam 

estar contribuindo para o desempenho da educação do Estado do Ceará como um 

todo. Entretanto, vale apresentar uma visão geral da evolução comparativa entre o 

Brasil e o Estado do Ceará em relação à distribuição das notas de Língua 

Portuguesa por escola e dependência administrativa em cada etapa escolar, o que é 

feito a seguir 
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Gráfico 1.3.2 – Evolução comparativa da nota de LP na Prova Brasil por escola – Anos Iniciais 
e Anos Finais – Brasil, e Ceará (2005-2015) 

Anos iniciais - Brasil Anos finais - Brasil 

  

Anos iniciais - Ceará Anos finais – Ceará 

  

  
Fonte: INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA. Ideb 
Acumulado, planilhas para download Disponível em: http://portal.inep.gov.br/web/portal-ideb/planilhas-para-
download. Acesso em: 30 mar. 2017. Tabulação da autora. 

 

A análise comparativa acima, entre Brasil e Ceará para as tendências de 

distribuição das notas de Língua Portuguesa por escola ao final de cada uma das 

etapas do ensino fundamental no período de 2005-2015 mostrou que: 

a) para o final da primeira etapa do ensino fundamental, no conjunto das 

redes educacionais públicas do Brasil, há uma tendência de melhora das 

notas, facilmente observável pelo aumento da nota mediana. Essa melhora é 

http://portal.inep.gov.br/web/portal-ideb/planilhas-para-download
http://portal.inep.gov.br/web/portal-ideb/planilhas-para-download
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observada com mais intensidade nas escolas das redes estaduais, em 

comparação com as de redes municipais;  

b) em ambas, são as escolas de melhor desempenho que puxam as 

estatísticas para cima, embora seja perceptível uma discreta melhora nas 

notas mais baixas das redes estaduais, principalmente em 2015; 

c) em 2015, um pouco mais da metade das escolas estaduais e um pouco 

menos da metade das municipais conseguem alcançar o desempenho 

mínimo de 200 pontos, com uma parcela substancial delas que apresenta 

desempenho médio bem abaixo dessa referência42; 

d) já para o Estado do Ceará, a tendência de melhora é notada nos dois polos 

da distribuição das notas (melhores e piores), assim como há uma proporção 

bem menor das escolas abaixo do limite de 200 pontos, apesar de ainda ser 

por volta de 1/4 delas;  

e) para o final da segunda etapa do ensino fundamental, a tendência de 

melhora das notas não é tão evidente quanto na etapa anterior – as escolas 

de pior desempenho praticamente permanecem na mesma, sendo que uma 

parte ainda está abaixo do limite inferior de 200 pontos, escore esperado para 

o 5º ano (ou seja, para a etapa escolar anterior, 4 anos antes). Apenas 

aproximadamente 1/10 das escolas brasileiras alcançam o nível esperado 

para o 9º ano;  

f) no Estado do Ceará, entretanto, a tendência de melhora é bem mais 

evidente, com as escolas de melhor desempenho “puxando” as estatísticas 

para cima, com quase a totalidade das escolas já tendo alcançado e 

superado os 200 pontos esperados para a etapa anterior. Ainda assim, 

apenas os mesmos 1/10 observados no restante do País superaram o escore 

mínimo esperado para a etapa, que é de 275 pontos. 

Essas constatações corroboram a percepção de que o Estado do Ceará se 

diferencia no contexto brasileiro, justificando uma análise mais aprofundada de suas 

políticas educacionais. Entretanto, alguns fatores externos à escola podem 

influenciar as notas de maneira sistemática no nível do município, que é o objeto de 

                                            
42 Ver Capítulo 2 para compreender, em termos de aprendizado, o que essas referências significam. 
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estudo deste trabalho. Para continuar a análise do comportamento da variável 

dependente (desempenho das escolas) dentro do Estado do Ceará, procurando 

destaques em nível local, é necessário qualificá-la melhor em nível municipal, com 

variáveis independentes.  

1.3.1 Seleção de variáveis independentes  

Para poder comparar o desempenho das escolas municipais entre municípios 

é importante isolar alguns fatores locais que normalmente estão associados positiva 

ou negativamente com o desempenho escolar, para além de características 

individuais de alunos e escolas. O contexto municipal importa, uma vez que a 

educação infantil e, pelo menos, parte do ensino fundamental são responsabilidade 

desse ente federado. Assim, dentro de um mesmo estado, é preciso compreender a 

intensidade da correlação entre variáveis independentes e o desempenho das 

escolas (variável dependente).  

As variáveis que usualmente descrevem um município são o tamanho da 

população, que denota a complexidade de gestão das redes de serviços públicos em 

geral, o Produto Interno Bruto (PIB) municipal percapita, que indica o nível de 

geração de renda local, a renda individual das famílias, variável externa mais 

comumente associada ao desempenho dos alunos e o gasto percapita com 

educação. Este último, apesar de apresentar fraco poder explicativo no 

desempenho, é um dos mais importantes componentes de política educacional, por 

essa razão foi incluído no exercício abaixo. 

As informações utilizadas na tabela de correlação a seguir são as mais 

recentes disponíveis: PIB percapita e a população são de 2015 (IBGE43), a renda 

familiar mensal mediana por município é do Censo de 2010 (IBGE44), a despesa 

com educação, separada por educação infantil e ensino fundamental é de 2014 

(Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação – SIOPE)45, com 

o cálculo percapita feito pelas matrículas do mesmo ano e mesma etapa (Censo 

                                            
43Fonte: IBGE. Estatísticas Econômicas, Contas Nacionais: Produto Interno Bruto dos Municípios. Disponível em: 
https://www.ibge.gov.br/estatisticas-novoportal/economicas/contas-nacionais/9088-produto-interno-bruto-dos-
municipios.html?&t=o-que-e. Acesso em 28 fev 2018 
44 IBGE. Censo 2010.https://censo2010.ibge.gov.br/resultados.html 
45Fonte: FNDE, SIOPE. Demonstrativo da função educação - despesas empenhadas. Dados solicitados pelo 
Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão (e-SIC), Protocolo: 23480.005696/2017-67, em 
7/4/2017 

https://esic.cgu.gov.br/sistema/Pedido/DetalhePedido.aspx?id=sZ4UF5prsvk=
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Escolar do Inep46). As medidas de proficiência vêm da Avaliação Nacional da 

Alfabetização (ANA) 201647 e da Prova Brasil 201548, as mais recentes disponíveis. 

Tabela 1.4.1 – Tabela de correlação entre variáveis locais em relação à proficiência na 
ANA (2016) e Prova Brasil (2015) 

 
Fontes: Ver acima. Tabulação e cálculos da autora. 

 

A tabela de correlação acima mostrou que as maiores associações positivas 

ocorrem entre aspectos relativamente endógenos entre si, como o PIB percapita, a 

renda famíliar mensal mediana e os níveis de gastos de cada uma das etapas de 

ensino (infantil e fundamental). Já a taxa de privatização do ensino fundamental e a 

renda das famílias apresentam correlação positiva, como seria de se esperar. Nesse 

ponto, chama a atenção a correlação negativa entre renda familiar mediana das 

famílias e a taxa de municipalização, sinalizando que a educação tende a ser mais 

municipalizada nos municípios mais pobres. E, por fim, a óbvia relação entre a 

proficiência em Leitura no 3º ano (ANA 2016) e a do 5º ano (Prova Brasil 2015) e a 

já famosa relação estatística entre essas proficiências e a renda das famílias (renda 

familiar mensal mediana dos municípios – IBGE 2010). 

Assim, segue uma análise mais detalhada do comportamento das medidas de 

proficiência no nível da escola em relação à renda das famílias. 

  

                                            
46 Fonte: INEP – Censo da Educação Básica 2014. Sinopse Estatística da Educação Básica 2014. 
47 INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA. Microdados da 
ANA 2016. Brasília: Inep, 2017. Disponível em: <http://portal.inep.gov.br/basica-levantamentos-acessar>. Acesso 
em: 20 fev 2017. 
48 INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA. Ideb Acumulado, 
planilhas para download Disponível em: http://portal.inep.gov.br/web/portal-ideb/planilhas-para-download. Acesso 
em: 30 mar. 2017. 

http://portal.inep.gov.br/web/portal-ideb/planilhas-para-download
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Gráfico 1.4.1 – Distribuição das notas de Leitura na ANA por escola (2016) pela renda 
mediana municipal de 2010 – Brasil e Ceará 

 
Fonte: Mec/Inep. Microdados ANA 2016 e IBGE. Censo 2010. Tabulação da autora. 

Gráfico 1.4.2 – Distribuição das notas de Leitura na Prova Brasil por escola (2015) 
pela renda mediana municipal de 2010 – Anos Iniciais – Brasil e Ceará 
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Fonte: Mec/Inep. Ideb acumulado, planilhas para download49 e IBGE. Censo 2010. Tabulação da 
autora. 

 

A partir dos gráficos acima, pode-se observar o seguinte, apesar de os 

municípios do Estado do Ceará estarem, majoritariamente, inseridos no quintil mais 

pobre do Brasil (rendimento familiar mensal mediano em cada município – o de 

maior renda mediana, descolado dos demais, é a Capital, Fortaleza): 

a) para os escores de 3º ano da ANA de 2016, uma parte substancial das 

escolas do Ceará apresenta média de desempenho nos níveis mais altos 

(acima de 550 pontos), além de que pouquíssimas delas apresentam 

desempenho abaixo de 425 pontos (quando os alunos apenas lêem palavras 

associadas às suas imagens); 

b) as retas das regressões lineares dos escores com o rendimento mediano 

dos municípios mostra um coeficiente positivo para o conjunto das escolas do 

Brasil – Coef = 0,131 –, o que evidencia a relação renda familiar e 

desempenho dos alunos. Entretanto, para as escolas do Estado do Ceará 

essa relação é levemente negativa – Coef = 0,049 –, o que, por sua vez, 

mostra que o Estado parece estar neutralizando o efeito renda familiar no 

desempenho de seus alunos; 

c) o mesmo “fenômeno” aparece para os escores de 5º ano na Prova Brasil 

de 2015, o que indica uma consistência do desempenho nesse quesito entre 

as duas avaliações. Mas, no caso dessa série escolar, os coeficientes são 

levemente mais baixos, respectivamente +0,669 e -0,009. É importante notar 

que é mais provável que esses coeficientes mais baixos sejam resultado de 

um menor aprendizado conjunto que exatamente o contrário (ver gráfico a 

seguir) 

d) e para o 5º ano, o comportamento das notas vs. rendimento familiar 

mediano por município é exatamente o mesmo que para o 3º ano. 

  

                                            

49 Disponível em: <http://portal.inep.gov.br/web/portal-ideb/planilhas-para-download>. Acesso em: 30 mar. 2017. 
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Gráfico 1.4.3 – Distribuição das notas de Leitura na Prova Brasil por escola (2015) 
pela nota de Leitura na ANA 2014 – Brasil, Ceará e Sobral  

 
 
Fonte: Mec/Inep. Microdados ANA 2014 e Mec/Inep. Ideb acumulado, planilhas para download50. Tabulação da 
autora. 

 

O gráfico anterior complementa os dois que o antecederam porque mostra 

uma a relação entre a nota de leitura na ANA de 2014 e a nota de leitura na Prova 

Brasil subsequente, de 2015 (o que proderia se estimar como sendo praticamente a 

mesma coorte, pois que está no 3º ano em 2014, estaria no 5º ano em 2016 

apenas). Os dados cruzados entre as escolas mostram que, mesmo que haja uma 

estreita relação entre as notas das duas avaliações – o que é de se esperar, pois um 

aluno bem alfabetizado no 3º ano tem, obviamente, mais chances de apresentar um 

escore mais alto dois anos depois em uma avaliação similar – essa relação não tem 

a mesma intensidade, o que foi levantado no item c) acima.  

As escolas localizadas no quadrante superior direito (QSD) apresentam notas 

mais altas em ambas avaliações, quanto maior essa relação, maior a probabilidade 

de um aluno estar aprendendo mais de um ano em relação ao outro. Um aluno que 

tenha tido nota alta na prova de alfabetização e que não tenha apresentado nota tão 

                                            

50 Disponível em: <http://portal.inep.gov.br/web/portal-ideb/planilhas-para-download>. Acesso em: 30 mar. 2017. 
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alta no 5º ano, provavelmente aprendeu elementos novos como vocabulário, 

capacidade de compreender textos mais longos, por exemplo, que caracterizam as 

diferenças entre as questões de cada avaliação. 

No mesmo Gráfico, já aparecem em destaque não apenas as escolas do 

Ceará, como nos anteriores, mas as de Sobral, evidenciando os resultados do 

Município nas duas avaliações e a forte relação entre as notas, o que indica que as 

escolas de Sobral não apenas alfabetizam seus alunos, como também os fazem 

avançar para os quesitos de compreensão de textos avaliados no 5º ano. 

Sobral é um dos 184 municípios do Estado do Ceará. Nessa UF, 51 

localidades já conseguiram, no 5º ano, alcançar a nota mínima de 200 pontos em 

sua rede municipal. Apenas o município de Sobral atende a uma população acima 

de 100 mil habitantes. Similarmente, para o 9º ano, que finaliza o ensino 

fundamental, 47 municípios alcançaram ou superaram o escore esperado de 275 

pontos e, dentre eles, apenas Sobral é um município de grande porte. 

A tabela seguir mostra todos os municípios com população acima de 100.001 

habitantes do Estado do Ceará e as estatísticas básicas para a nota de Língua 

Portuguesa no 5º ano de 2015, ordenadas pela média. A tabela subsequente 

apresenta os mesmos dados, mas para o 9º ano.  

Tabela 1.4.2 – Resumo estatístico do escore de Língua Portuguesa nos anos iniciais 
para municípios de grande porte do Ceará (2015) 

Municípios – 
ordenados pela 
média 

Média anos 
iniciais 

N de 
escolas Mínimo Máximo 

Desvio 
Padrão 

Crato        193,11  18        165,45  225,83  14,57  

Caucaia        196,04  54        165,73  222,31  12,78  

Juazeiro do Norte        196,28  19        176,41  213,37  10,15  

Itapipoca        196,87  22        171,43  231,10  14,01  

Maranguape        201,61  21        179,42  229,27  12,10  

Maracanaú        208,01  47        177,32  233,82  11,42  

Fortaleza        208,19  113        183,55  241,37  10,83  

Sobral        265,06  23        244,13  304,79  14,09  

Total 207,43 317 165,45 304,79 20,85 
Fonte: Inep/Mec e IBGE (Censo 2010) Mec/Inep. Ideb acumulado, planilhas para download51. Tabulação da 
autora. 

  

                                            
51 Disponível em: <http://portal.inep.gov.br/web/portal-ideb/planilhas-para-download>. Acesso em: 30 mar. 2017. 
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Tabela 1.4.3 – Resumo estatístico do escore de Língua Portuguesa nos anos finais 
para municípios de grande porte do Ceará (2015) 

Municípios – 
ordenados pela 
média 

Média anos 
finais 

N de 
escolas Mínimo Máximo 

Desvio 
Padrão 

Caucaia        239,95  60        211,59  264,50              12,10  

Itapipoca        241,72  31        219,11  272,08              13,38  

Crato        246,49  13        223,28  259,31              10,01  

Maracanaú        248,34  43        227,33  272,34              11,33  

Maranguape        251,46  20        235,83  264,35                7,87  

Juazeiro do Norte        254,69  24        233,94  274,76                8,85  

Fortaleza        258,70  93        224,83  296,40              11,77  

Sobral        291,91  28        276,25  315,00              10,73  

Total 253,67 312        211,59  315,00              17,97  
Fonte: Inep/Mec e IBGE (Censo 2010) Mec/Inep. Ideb acumulado, planilhas para download52. Tabulação da 
autora. 

Nota-se, em ambas tabelas, o evidente destaque de Sobral. Os gráficos a 

seguir mostram a evolução da distribuição das notas da Prova Brasil em Língua 

Portuguesa para os anos iniciais e finais do ensino fundamental no Município.  

Gráfico 1.4.3 – Distribuição das notas de Língua Portuguesa por escola nos anos 
iniciais e finais, por escola – Sobral, (2005-2015) 

 
Fonte: Mec/Inep. Ideb acumulado, planilhas para download53. MEC/Inep/Deed: Sinopses Estatísticas da 
Educação Básica: 2005 a 2013. Tabulação e cálculos da autora. 
 

A partir dos gráficos, pode-se constatar que: 

a) a evolução das notas médias das escolas do município está em trajetória 

ascendente desde a criação da Prova Brasil em 2005; 

b) desde 2011, todas as escolas da rede apresentaram médias acima do 

esperado para os anos iniciais; 

                                            
52 Disponível em: <http://portal.inep.gov.br/web/portal-ideb/planilhas-para-download>. Acesso em: 30 mar. 2017. 
53 Disponível em: < http://portal.inep.gov.br/web/portal-ideb/planilhas-para-download>. Acesso em: 30 mar. 2017. 
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c) as piores escolas também apresentaram evolução positiva; 

d) para os anos finais, a trajetória também é consistentemente positiva para 

todas as escolas da rede, sendo que 100% já ultrapassaram o escore mínimo 

esperado para o 9º ano, de 275 pontos, como já mostrado na tabela anterior. 

Em síntese, a partir de uma comparação nacional utilizando as mesmas 

bases de dados que geraram os gráficos anteriores, temos, para os anos iniciais54 

que: 

• 183 redes municipais do Brasil saíram de um Ideb médio menor ou 

igual a 4,0 em 2005 e alcançaram, em 2013, a meta de 6,0, proposta 

pelo Plano Nacional de Educação (PNE); 

• Em 2015, 338 redes municipais alcançaram a meta de 6,0, sendo que 

37 já alcançaram Ideb acima de 7,0; 

• 19 dessas redes estão localizadas no Estado do Ceará, mas apenas 

uma é um município de grande porte (com mais de 100.001 habitantes, 

segundo o IBGE): Sobral. 

E para os anos finais: 

• 26 redes municipais do Brasil saíram de um Ideb igual ou menor a 4,0 

em 2005 e alcançaram a meta de 5,5, proposta pelo PNE em 2013; 

• Em 2015, 48 redes municipais alcançaram a meta, sendo que 10 estão 

no Estado do Ceará. Nenhum município é de grande porte ou alcançou 

7,0.  

• Sobral apresentou, em 2015, um Ideb de 6,7, entretanto, não está 

nessa lista porque não tinha rede municipal nos anos finais em 2005 

(seu primeiro Ideb foi de 5,8 em 2013). 

Por meio desses dados, percebe-se que Sobral não é apenas destaque no 

Estado do Ceará, mas no País. É essencial, portanto, identificar que tipo de políticas 

                                            

54 Esses dados foram levantados por mim e apresentados (com a versão dos dados até 2013) pelo Ex-Secretário 

de Educação de Sobral, Julio César Alexandre na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados em 
1/10/2015. Disponível em:  http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-
permanentes/ce/audiencias-publicas-1/apresentacoes/apresentacao-secretario-julio-cesar. Acesso em 11 março 
de 2018. 
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foram implementadas ou abandonadas ali que possivelmente levaram aos 

resultados apresentados.  

1.3.2 Objetivos 

É importante ressaltar que apenas os indicadores apresentados não revelam 

completamente a oferta de uma educação de qualidade. A evolução dos indicadores 

de performance na Prova Brasil em Sobral já chegou, inclusive, a ser apelidada de 

“voo de galinha”55 (FREITAS, 2015; 2016), uma expressão comum entre 

economistas para qualificar um indicador que apresenta trajetória ascendente de 

curta duração. O autor supõe em seu blog que o exemplo de Sobral estaria sendo 

usado para “mostrar que as políticas de responsabilização baseadas em testes 

frequentes, seguidos por pagamentos de professores por bônus, funcionam” e para 

fomentar uma “indústria educacional”, o que, aparentemente, explicaria seus 

resultados positivos (idem).  

Uma investigação mais aprofundada permitiria esclarecer, por exemplo, a 

contribuição ou não do pagamento de bônus e da indústria educacional para sua 

evolução, entre outras questões que assolam os que se interessam pela efetivação 

dos direitos dos brasileiros à educação de qualidade. Qualquer que seja(m) a(s) 

explicação(ões), é relevante para o país compreendê-la(s) melhor. 

O resultado, em termos dos indicadores educacionais, já se conhece. É 

justamente esse o ponto de partida da presente pesquisa. Há uma considerável 

exposição na imprensa e alguns relatórios de produção técnica/acadêmica sobre as 

conquistas de Sobral, como já foi apontado na sessão anterior, mas há vários 

aspectos que ainda não foram categorizados e analisados com profundidade 

suficiente para se especular se alguns deles ou o seu conjunto podem ser replicados 

em outros municípios ou estados do Brasil, ou se são políticas realmente 

reprováveis, apesar de seus resultados aparentemente positivos.  

Toma-se como ponto de partida o problema delineado – o Brasil enfrenta 

dificuldades substanciais para melhorar a qualidade da educação de sua população 

                                            

55 Sobral: o “feijão com arroz” de Veveu do PT. Publicado em 16/11/2015. Disponível em: 
<https://avaliacaoeducacional.com/2015/11/16/sobral-o-feijao-com-arroz-de-veveu-do-pt/>. Acesso em: 24 mar. 
2017 e Será Ceará o nosso Texas?. Publicado em 11/9/2016. Disponível em: 
<https://avaliacaoeducacional.com/2016/09/11/sera-o-ceara-o-nosso-texas/>. Acesso em: 24 de março 2017. 

https://avaliacaoeducacional.com/2015/11/16/sobral-o-feijao-com-arroz-de-veveu-do-pt/
https://avaliacaoeducacional.com/2016/09/11/sera-o-ceara-o-nosso-texas/
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porque na sociedade e no Estado Brasileiro há grandes conflitos de interesse ainda 

não resolvidos que jogam contra o direito de aprender dos alunos, além dos 

interesses estratégicos do próprio País em tornar-se mais justo socialmente e mais 

competitivo economicamente, por meio de maior disponibilidade de capital humano 

qualificado. Ou seja, há grupos e setores organizados cujos interesses, ao 

conflitarem com os dos alunos, historicamente vêm levando vantagem.  

Mas aponta-se que, desse contexto, surge um caso que, aparentemente, 

quebra essa lógica e consegue, pelos indicadores disponíveis, fazer que seus 

alunos consigam aprender o que o País, institucionalmente – pelos parâmetros que 

sua autoridade educacional mais alta, o Ministério da Educação –, considera como 

mínimo. Entretanto, esse caso parece ser isolado. Seria mesmo isolado ou apenas 

emergiu antes dos demais? Por quê? É possível acelerar os demais (que apenas de 

maneira latente já estão fazendo suas reformas) ou mesmo reverter, de forma 

sistemática e estrutural, uma lógica histórica que faz que o interesse dos estudantes 

brasileiros permaneça em posição de desvantagem em relação aos de grupos 

politicamente mais poderosos?  

Essas questões podem começar a ser respondidas por meio das perguntas 

mais restritas que guiam o presente trabalho: 1) Como foi que Sobral chegou a 

alcançar o nível de desempenho nas provas padronizadas nacionais? Ou seja, 

identificar fatos, políticas públicas ou atores que teriam contribuído para que as 

escolas do Município alcançassem os resultados que justificam o presente estudo? 

Com base no que for identificado para responder à pergunta anterior, 

confrontado com o cenário descrito anteriormente, especular sobre a viabilidade de 

se repetir a experiência de Sobral em outros contextos, principalmente fora do 

Estado do Ceará. Ou seja, responder à pergunta 2) Seria possível repetir essa 

experiência em outros municípios do Brasil? Ou seja, é possível “sobralizar” a 

educação brasileira? 

Uma análise sistemática das políticas educacionais do município permitiria, 

mesmo que de forma limitada, abordar com alguma credibilidade as duas perguntas. 

Sem saber as respostas à pergunta 1) é difícil elaborar uma hipótese para a 

pergunta 2), mas com os dados anteriores, que mostram evolução positiva de alguns 

indicadores educacionais, é possível esperar que sim, é possível repetir a 
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implementação de políticas que melhorem o desempenho do ensino público no 

Brasil de forma incremental e sistemática ao longo do tempo, aliás, como já se vê no 

Ceará, talvez não no mesmo ritmo e profundidade em que ocorrem as reformas 

educacionais de Sobral. 

Portanto, inserido no contexto descrito anteriormente, este trabalho tem como 

objetivo explicar, à luz da teoria ou de conceitos que se julgou mais apropriados para 

cada tema, os três principais componentes identificados como cruciais para Sobral 

chegar onde chegou, do ponto de vista educacional: 1) a parametrização 

progressiva do direito à educação (começando pela alfabetização) – o mais 

importante de todos os componentes; 2) a adoção institucional, pela Prefeitura, 

Seduc e escolas, da lógica de gestão pedagógica e de políticas educacionais 

identificadas pela literatura especializada como “escolas eficazes” e 3) a existência 

de lideranças e coalizões políticas, alinhadas por um sistema de crenças, com poder 

suficiente para escolher, implementar e manter 1) e 2).  

O que a tese não fez, por uma questão de parcimônia de informações, 

delimitação do escopo do estudo e da metodologia escolhida (estudo de caso 

crucial), pode ser resumido nos seguintes pontos principais: 1) estudar o Programa 

de Alfabetização na Idade Certa (PAIC) do Estado do Ceará, porque esse é uma 

decorrência de Sobral e não a sua causa. Mesmo que a sua existência em nível 

central no Estado reforce, localmente, os mecanismos de escola eficaz e o método 

completo de alfabetização que compõem a base da política educacional do 

Município, já há profusa produção acadêmica a respeito dos programas que formam 

as políticas educacionais do Ceará. Por causa disso, eles ficaram fora do escopo do 

presente trabalho; 2) estudar a forma de implementação dos componentes 

identificados em Sobral, porque já existiam publicações a respeito, que estão 

apropriadamente indicadas e citadas no trabalho e 3) fazer uma análise crítica do 

processo de alfabetização de Sobral – o argumento do Capítulo 2 é de que o 

Município vem utilizando em suas escolas, de forma sistemática, um processo 

completo de alfabetização, parametrizado por um especialista no tema, que tomou 

como base o consenso internacional –, essa discussão está pacificada nos países 

desenvolvidos e isso se reflete explicitamente em suas normativas curriculares, 

citadas como exemplo do uso sistemático de parâmetros claros no Município, assim 
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como no Ceará, o que abriu caminho para os resultados visíveis e cada vez mais 

consolidados. 

Existe uma premissa que relaciona a pergunta 1) e a 2), que é uma ressalva à 

hipótese de que seja provavelmente possível repetir a experiência de Sobral em 

todos ou na maioria dos municípios brasileiros: reformas educacionais suficientes 

para reverter o quadro estrutural e grave, pintado pelos autores citados no início 

deste capítulo e corroborado pelos dados mais recentes apresentados, sejam, em 

alguma medida, dependentes de lideranças que as construam e aprofundem 

intencionalmente ao longo do tempo. Portanto, o ritmo e a profundidade de reformas 

similares dificilmente seriam similares aos de Sobral, por que a implementação dos 

fatores identificados como essenciais ao alcance dos indicadores educacionais 

logrados alí até o presente momento não é apenas complexa, mas altamente 

dependende de lideranças educacionais e políticas consistentes.  

Essa premissa enseja uma pergunta de pesquisa subsidiária à segunda 

pergunta original: quão dependente de lideranças locais são as reformas 

educacionais no Brasil? Talvez não seja possível “medir” essa dependência, 

contudo, tentarei identificar elementos de liderança em Sobral e, possivelmente, no 

Estado do Ceará que, de alguma forma, ajudem a explicar como surgiram e foram 

implementados os principais processos de transformação na forma de ofertar a 

educação pública na localidade e em alguns municípios do Estado.  

Tendler (1997), entretanto, minimizou a importância da liderança nas reformas 

que possam levar ao “bom governo”, porque temia que  

 

[...] uma explicação sobre boa performance que enfatize [o papel de] 
as lideranças extraordinárias evidencia, por direcionar o foco sobre 
indivíduos, o caráter de singularidade de certas experiências, isto é, 
a baixa probabilidade de serem repetidas (TENDLER, 1997, p. 18; 
tradução nossa).  

 

A aposta acadêmica de Tendler (1997) parece ter sido menos nas lideranças 

que chegou a identificar como reformistas56 e mais no efeito mobilizador de 

                                            

56 "I am grateful to Tasso Jereissati and Ciro Gomes, the two governors who brought good government to 

Northeast Brazil (TENDLER, 1997, p. ix - Acknowledgments). 
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exemplos de sucesso como forma de fomentar os “bons governos”. A conclusão de 

seu estudo de caso das políticas sociais do Ceará foi justamente chamar atenção 

para a importância de se “trazer à luz”, de se “debruçar sobre” e de se “fazer a 

engenharia reversa” para mostrar o que “bons governos” já seriam capazes de fazer. 

“Evidenciar a capacidade instalada existente, mesmo que ainda não esteja 

intencionalmente sistematizada”57 seria uma maneira de aprimorar a forma de fazer 

recomendações de políticas públicas: 

 

To interpret good government as a result of circumstances lying 
within the control of the typical agency manager or division chief, in 
sum, poses a particular challenge. It requires that such 
experiences be unearthed, pored over, and interpreted back 
accurately to those who invent advice. This will enable 
inadvertency to be turned into intention the next time around. To draw 
attention to achievements that governments are not noticing or not 
repeating, then, is not to dismiss them. To the contrary. It is a way of 
showing what governments are already capable of doing. This, 
after all, is how an edifice of good advice should be built. (TENDLER, 
1997, p. 165, grifos nossos) 

 

A próxima sessão apresenta como o presente trabalho almeja contribuir para 

a “forma de se fazer recomendações” no campo da política pública educacional 

brasileira, como sugeriu a autora. 

1.4 Metodologia e recortes teóricos 

Fazer recomendações que impactem na vida das pessoas no mundo real é 

um dos resultados esperados da pesquisa em pós-graduação (KING; KEOHANE; 

VERBA, 1994), principalmente se tratando de uma instituição de ensino superior 

pública como a Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo (USP), que 

acolheu a produção desta pesquisa.  

                                            
57 Ibidem, p. 165.  
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De acordo com os autores de "Designing Social Inquiry: scientific inference in 

qualitative research", as perguntas de pesquisa de “fenômenos sociais e políticos” 

deveriam idealmente atender a dois critérios: 

1) “fazer uma pergunta que seja ‘importante’ no mundo real” (KING; 

KEOHANE; VERBA, 1994, p.14, tradução nossa), com “consequências para a vida 

política, social ou econômica, para compreender algo que afeta significativamente a 

vida de muitas pessoas”58 ou para “compreender e prever eventos que possam ser 

benéficos ou deletérios”59, e 

2) “dar uma contribuição específica para uma literatura acadêmica 

identificável, por aumentar a capacidade coletiva de construir explicações científicas 

verificáveis a respeito de alguns aspectos do mundo”60. 

O presente trabalho arrisca-se a atender ao primeiro critério sem descuidar do 

segundo, ao combinar a análise dos componentes de um conjunto estruturado de 

reformas educacionais no Município de Sobral com dois levantamentos de 

referências bibliográficas, o primeiro referente a desenhos de reforma educacional 

do tipo escolas eficazes, também conhecido como reformas com foco na excelência 

e equidade, e o segundo sobre modelos explicativos de Ciência Políticas sobre 

processos de desenho e implementação de políticas públicas de ruptura de status 

quo. O primeiro, é largamente utilizado como parâmetro de desenho de políticas 

educacionais em países desenvolvidos, mas, no Brasil, ainda conta com 

disseminação restrita a poucos grupos de pesquisa da área de educação ou tratado 

com desconfiança por outros. A publicação do livro "Pesquisa em eficácia escolar: 

origem e trajetórias", de Nigel Brooke e Francisco Soares (BROOKE e SOARES, 

2008) e de trabalhos acadêmicos que utilizam esses conceitos conduzidos 

principalmente por grupos de pesquisa da Pontifícia Universidade Católica do Rio de 

Janeiro (Puc-Rio) e da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) é um começo. 

O segundo levantamento bibliográfico vem recentemente sendo usado para explicar 

a evolução de políticas educacionais, em trabalhos da área de Ciência Política, mas 

não da Educação, que é o caso desta produção. Assim, pretendo organizar 

informações e reflexões que possam contribuir para o debate relacionado a políticas 

                                            
58 Ib., p. 14, tradução nossa. 
59 Ib., p. 14, tradução nossa. 
60 Ib., p. 14, tradução nossa. 
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educacionais de fomento ao binômio qualidade/equidade e seus determinantes, 

aplicadas ao caso de Sobral, como o objetivo de verificar se o que quer que tenha 

sido feito lá poderia ser aplicável em outros contextos. 

De acordo com King, Keohane e Verba (1994, p. 13), há quatro elementos 

que constituem o desenho de pesquisa no campo das Ciências Sociais, no qual se 

insere a educação: “a pergunta de pesquisa” (o perímetro do tópico que se vai 

pesquisar), “o embasamento teórico” (que vai ser confirmado, rechaçado ou 

melhorado com a pesquisa), “o conjunto de dados” (que será enriquecido ou gerado 

com a pesquisa) e “o uso de dados existentes” (que permitem fazer uma inferência 

imparcial). Além disso, é necessário decidir que métodos de análise organizarão 

esses componentes para produzir informações e reflexões. 

A metodologia escolhida para dar conta do que propôs Tendler (“trazer à luz”, 

se “debruçar sobre” e “fazer a engenharia reversa” para mostrar o que “bons 

governos” já são capazes de fazer) é o estudo de caso, pois permite um 

aprofundamento em aspectos mais descritivos de uma pesquisa científica. No 

presente caso, houve uma reflexão inicial: que relevância tem, e que contribuição 

pode trazer, o estudo e a descrição de reformas educacionais de apenas um 

município no sertão do Ceará, para um conjunto de mais de cinco mil cidades no 

País, ou, pelo menos, aos demais 183 municípios no seu Estado? De que serve 

apenas um estudo de caso para validar ou refutar uma teoria? 

King, Keohane e Verba (1994, p.209) também rechaçaram o uso de estudos 

de caso para explicar fenômenos sociais, fazendo apenas uma relutante concessão 

ao modelo de “caso crucial” de Eckstein ([1992] 2000). Segundo esse autor (2000, p. 

120), a concepção [da metodologia] dos estudos de caso é derivada de estudos 

clínicos de Medicina ou Psicologia e se diferencia do método de experimentos, que 

são conduzidos por meio de um grande número de casos, constituindo amostras de 

populações que permitem generalizações. Os estudos clínicos (ou os estudos de 

caso em Ciências Sociais) lidam com indivíduos únicos ou com um grupo restrito 

deles, não estatisticamente representativos de um conjunto da população e mais 

relacionados a objetivos aplicados que ao conhecimento puro.  

Ainda segundo Eckstein (2000), uma outra diferença importante, é a 

quantidade de variáveis envolvidas em uma metodologia ou na outra: nos estudos 

experimentais, seu número é pré-selecionado, limitado deliberada e severamente, 
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com a finalidade de descobrir relações entre traços abstraídos de conjuntos 

individuais. O estudo clínico, por sua vez, faz uma tentativa de capturar todo o 

indivíduo – o que seria, segundo seu proponente, um objetivo abordável, mas não 

alcançável. Assim, os estudos de caso quando aplicados a indivíduos, dizem 

respeito a diagnósticos, terapias e ajustes, mas quando aplicados a grupos, 

relacionam-se a políticas (policy).  

Como mostrado na sessão anterior, o caso de Sobral é tão único em termos 

de resultados educacionais no contexto brasileiro que aguça a curiosidade científica 

como um caso clínico. Analogamente ao uso do estudo de indivíduos e sua fisiologia 

própria, no caso da Medicina, a potencial riqueza de seu perfil individual pode 

contribuir para a explicação da realidade. O que Eckstein ([1992] 2000) propõe e que 

King, Keohane e Verba (1994) aceitam como contribuição válida de um estudo de 

caso é seu potencial para validar ou refutar uma teoria, quando passaria a ser um 

“caso crucial” e, portanto, um método de estudo potencialmente vantajoso. Para 

testar uma teoria ou o caso escolhido encaixa-se bem em uma determinada 

proposição teórica, ou não se encaixa bem em nenhuma das proposições teóricas 

que a ela se opõem: 

 

The essential abstract characteristic of a crucial case can be 
deduced from its function as a test of theory. It is a case that must 
closely fit a theory if one is to have confidence in the theory's validity, 
or, conversely, must not fit equally well any rule contrary to that 
proposed. The same point can be put thus: in a crucial case it must 
be extremely difficult, or clearly petulant, to dismiss any finding 
contrary to theory as simply 'deviant' (due to change, or the operation 
of unconsidered factors, or whatever 'deviance' might refer to other 
than the fact of deviation from theory per se) and equally difficult to 
hold that any finding confirming theory might just as well express 
quite different regularities. (ECKSTEIN, 2000, p. 148). 

 

Com esses desafios de relevância e adequação metodológica, o caso de 

Sobral será usado neste trabalho para testar a aderência do desenho sobralense de 

política educacional ao modelo teórico – e empírico – conhecido como “escolas 

eficazes” (ou reformas educacionais do tipo qualidade, diferentes em desenho e 

custo político das do tipo acesso – expansão da cobertura) e aos modelos 

explicativos de Ciência Política a respeito do papel da liderança (tipificado por 
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Kingdon como empreendedor de política pública) e das coalizões advocatícias 

(modelo de Sabatier e Jenkins-Smith) que, juntos, criaram condições políticas e 

institucionais que permitiram implementar o desenho proposto para a solucionar o 

problema do analfabetismo escolar em um contexto politicamente desfavorável a 

reformas do tipo de qualidade, dominado pela naturalização do fracasso escolar e 

pelo Coronelismo descrito por Leal. 

A descrição de Gomm, Hammersley, Foster (2000, p.4, Table 1) aponta as 

diferenças na operacionalização de um estudo de caso, de um experimento e de 

uma sondagem (survey) e é esquematizada a seguir apenas para as características 

marcantes de um estudo de caso: 

Quadro 1.5.1 – Adequação do modelo do presente estudo de caso sobre as políticas 
educacionais de Sobral ao modelo proposto por Gomm, Hammersley, Foster (2000) 

Gomm, Hammersley, Foster (2000, p.4, 
Tabela 1: Uma comparação esquemática de 
estudo de caso com abordagens 
experimentais e de sondagem) 

Descrição do presente estudo de caso sobre 
as políticas educacionais de Sobral 

Investigação de um número relativamente 
pequeno de casos (às vezes apenas um). 

Caso único (município de Sobral), 
contextualizado dentro de outro caso único, 
o Estado do Ceará. 

Informações coletadas e analisadas sobre 
uma grande quantidade de recursos de cada 
caso. 

Será feita uma análise dos principais 
componentes do desenho da política 
educacional implementada em Sobral desde 
o final dos anos 1990, quando entra em 
cena uma gestão municipal unanimemente 
apontada como sendo a propulsora das 
reformas do tipo escola eficaz, tanto em 
Sobral, quanto no Ceará, e que trazem uma 
visão da administração pública contrária às 
praticas que embasam a cultura de fracasso 
escolar alí vigente até então. 

Estudo de casos de ocorrência natural; ou, 
na forma de "pesquisa ação", estudo de 
casos criados pelas ações do pesquisador, 
mas onde a principal preocupação não é 
controlar variáveis para medir seus efeitos. 

Sobral existe independente da pesquisa, 
não é possível controlar nenhuma variável, 
apenas analisá-las. Afinal, trata-se de um 
estudo de caso descritivo, não de um 
experiemento, ou de uma análise de 
comportamento de dados. O objetivo é 
justamente conhecer melhor uma 
experiência individual, seus componentes e 
condicionantes. Como em um caso clínico, o 
que se conhece são os sintomas de "saúde" 
educacional, que se destacam no cenário de 
"doença". 

A quantificação de dados não é uma 
prioridade. Na verdade, os dados 
qualitativos podem ser tratados como mais 
importantes. 

Embora o foco da pesquisa seja qualitativo, 
sempre que possível serão utilizados dados 
quantitativos para reforçar cada argumento.  

Continua na próxima página  
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A principal preocupação pode ser com a 
compreensão do caso estudado em si, sem 
interesse em inferência teórica ou 
generalização empírica. No entanto, 
também pode-se tentar um, outro, ou 
ambos.  
Alternativamente, a relevância mais ampla 
dos achados pode ser conceituada em 
termos da apresentação de uma experiência 
sucedânea, como base para a 
"generalização naturalista" ou 
"transferibilidade". 

Embora um caso único não tenha o objetivo 
precípuo de gerar uma inferência teórica, a 
intenção é fazer uma narrativa explicativa e 
causal que possa, dependendo do uso que 
se faz das informações fornecidas e 
organizadas pelo presente trabalho, permitir 
uma "generalização naturalista" ou a 
"transferibilidade" de seu poder explicativo 
para outros contextos. 

Fonte: Gomm, Hammersley, Foster (2000, p.4, Tabela 1: Uma comparação esquemática de estudo de caso com 
abordagens experimentais e de sondagem) tradução e elaboração da autora. 

 

Ainda sobre o uso de estudos de caso, George e Bennett (2005) defendem 

seu uso para quatro objetivos análogos e complementares aos descritos no Quadro 

1.4 e apresentados a seguir em relação ao presente caso – validade conceitual, 

criação de novas hipóteses, exame de mecanismos causais e a abordagem da 

complexidade causal: 

 

We identify four strong advantages of case methods that make them 
valuable in testing hypotheses and particularly useful for theory 
development: their potential for achieving high conceptual validity; 
their strong procedures for fostering new hypotheses; their value as a 
useful means to closely examine the hypothesized role of causal 
mechanisms in the context of individual cases; and their capacity for 
addressing causal complexity. (GEORGE; BENNETT, 2005, p. 19). 

 

Algumas recomendações adicionais sobre estudos de caso podem contribuir 

para sua efetividade metodológica em identificar e explicar fenômenos. Garson 

(2002), ao descrever as conclusões de uma pesquisa de opinião sobre estudos de 

caso conduzida pela Associação Nacional de Escolas de Administração e Serviço 

Público (NASPAA)61, recomenda algumas obviedades do ponto de vista acadêmico, 

que serão perseguidas durante este trabalho : 

 

Case study dissertations should represent original research, be 
analytic, well-written, insightful, systematic, explicitly related to the 

                                            

61 National Association of Schools of Public Affairs and Administration. A pesquisa recebeu informações sobre 
diretrizes para o uso acadêmico de estudos de caso de 31 programas dos Estados Unidos e quatro estrangeiros. 
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literature of the field, and should cover their focus in depth. This focus 
must test propositions which are relevant to significant theoretical 
issues. Theoretical issues may be political-theoretic, decision-
theoretic, economic or market-theoretic, or public policy or action-
theoretic, to name some of the possible dimensions of theory. In this 
way the criteria for acceptable case study dissertations do not 
differ from those for other types of dissertations. (GARSON, 
2002, p. 201, grifo nosso). 

 

Retomando George e Bennett (2005), no presente trabalho, o estudo de caso 

como ferramenta metodológica será usado para responder às perguntas de 

pesquisa por meio de duas das quatro abordagens que os autores indicaram: 

 

1) Para fazer uma validação conceitual – neste caso, do conceito de escolas 

eficazes:  

 

Whereas statistical studies run the risk of ‘conceptual stretching’ by 
lumping together dissimilar cases to get a larger sample, case studies 
allow for conceptual refinements with a higher level of validity over a 
smaller number of cases. (GEORGE; BENNETT, 2005, p. 19). 

Porque 

Case studies allow a researcher to achieve high levels of conceptual 
validity, or to identify and measure the indicators that best represent 
the theoretical concepts the researcher intends to measure. Many of 
the variables that interest social scientists, such as democracy, 
power, political culture, state strength, and so on are notoriously 
difficult to measure. (GEORGE; BENNETT, 2005, p. 19). 

 

2) Para explorar mecanismos causais e também abordar a sua complexidade 

– neste caso, principalmente de empreendedores de políticas públicas com acesso 

ao desenho detalhado de uma política de escolas eficazes, além da forma de 

implementá-las: 

Case studies examine the operation of causal mechanisms in 
individual cases in detail. Within a single case, we can look at a large 
number of intervening variables and inductively observe any 
unexpected aspects of the operation of a particular causal 
mechanism or help identify what conditions present in a case activate 
the causal mechanism. Our definition of causal mechanism [...] notes 
that such mechanisms operate only under certain conditions. 
Statistical studies, which omit all contextual factors except those 
codified in the variables selected for measurement or used for 
constituting a population of cases, necessarily leave out many 
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contextual and intervening variables. (GEORGE; BENNETT, 2005, p. 
21). 

 

E para este fim, utilizando o recurso de comparação com casos similares, 

mas de resultado diferente, recomendado por Garson (2002, p. 212): 

 

The researcher examines cases which are similar on many variables 
but which differ on a dependent variable in order to discern unique 
causal factors. Similarly, the researcher may examine cases which 
are similar on the dependent variable in order to discern common 
causal factors.  

 

Assim, utilizando o roteiro de George e Bennett (2005), procede-se a 

montagem do caso (GEORGE; BENNETT, 2005, p. 74-86): 

Quadro 1.5.2 – Tarefas propostas por George e Bennet e aplicadas ao presente caso 

Tarefas propostas por 
George e Bennett 

Aplicadas ao presente caso 

Tarefa n. 1: especificar o 
problema e o objetivo da 
pesquisa 

Problema: o baixo rendimento sistemático e estrutural dos alunos 
brasileiros nos testes padronizados nacionais e internacionais e a 
emergência de um caso de sucesso que rompe com esperado.  
 
Objetivo:  
 

1) relatar fatos, condicionantes e componentes de política 
pública que possam explicar como o Município de Sobral 
alcançou o topo dos indicadores educacionais brasileiros 
(Capítulo 2, 3 e 4);  

2) reportar a aplicação do conceito de escolas eficazes em 
um contexto improvável de sua utilização (pobreza e baixa 
disponibilidade de capital humano educacional prévio) e a 
contribuição delas para a institucionalização da educação 
pública em Sobral com foco na qualidade (Capítulo 3) e 

3) descrever o papel das lideranças (empreendedores de 
políticas públicas e coalizões) na proposição, 
implementação e manutenção das políticas apresentadas 
em 1) e 2) no Capítulo 4.  

 
Perguntas da pesquisa: 1) Como foi que Sobral chegou a alcançar 
os níveis de desempenho nas provas padronizadas nacionais? 
Que fatos, políticas públicas ou atores teriam contribuído para que 
as escolas do Município alcançassem os resultados que justificam 
o presente estudo?  
2) Seria possível repetir essa experiência em outros municípios do 
Brasil? Ou seja, é possível ““sobralizar”” a educação brasileira? 
 
A hipótese é que sim, é possível repetir a experiência de Sobral, 
mas em um ritmo mais lento, como já vem acontecendo no Estado 
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do Ceará. A “sobralização”, como quebra o paradigma da cultura 
do fracasso escolar, é dependente tanto de estruturas e gestão de 
ensino, quanto de lideranças e coalizões de poder que fomentem, 
por um longo e contínuo período, a implementação dos fatores de 
rupturas de qualidade, dado que o contexto nacional é adverso às 
reformas educacionais de qualidade, embora seja favorável às de 
acesso. 

Tarefa n. 2: Desenvolver 
a estratégia de pesquisa 
e a especificação das 
variáveis 

A variável para identificar o caso é o padrão de distribuição das 
notas médias por escola de Língua Portuguesa na Prova Brasil e 
ANA ao longo do tempo, qualificada geograficamente e pelo nível 
de renda dos municípios (rendimento mediano) ou das escolas. 

Em relação às explicações sobre as políticas educacionais de 
Sobral, trata-se de um caso descritivo de realidade, utilizando as 
teorias aplicáveis a cada componente para categorizá-lo, 
apresentá-lo e, por meio delas, estimar a possibilidade de 
replicação. 

Tarefa n. 3: Selecionar o 
caso 

O município de Sobral, no contexto do Estado do Ceará, apresenta 
trajetória e níveis de desempenho escolar muito diferente da 
esperada para a Região do País e para o nível de renda da 
população. 

 

Quando a variável dependente (distribuição das notas médias de 
Língua Portuguesa na Prova Brasil ou na Avaliação Nacional de 
Alfabetização, por escola) foi qualificada por variáveis 
independentes como o rendimento mediano dos municípios e 
tamanho da população local, tornou-se mais evidente o destaque 
de Sobral no cenário estadual e nacional em uma magnitude que 
justifique a presente investigação. 

Tarefa n. 4: Descrever a 
variância das variáveis 

As variáveis dependentes são a performance dos alunos em 
Língua Portuguesa em diferentes séries (3º e 5º anos, 
principalmente). Na explicação do caso, foram, em primeiro lugar, 
a partir da observação do contexto e de entrevistas, identificados 
os principais componentes das reformas educacionais do 
Município. Em segundo, quando pertinente, foram selecionadas 
variáveis independentes para qualificar a variação da dependente: 
o nível de municipalização, a disponibilidade de recursos 
educacionais, identificação da liderança e coligação, por exemplo. 
Em cada capítulo, procura-se identificar e apresentar os 
componentes principais da política educacional de Sobral: 
mecanismos pedagógicos, estruturas e gestão do ensino, 
lideranças e coalizões de poder. 

Continua na próxima página  
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Tarefas propostas por 
George e Bennett 

Aplicadas ao presente caso 

Tarefa n. 5: Formular as 
questões gerais e o 
perfil de dados 

É possível “sobralizar” a educação brasileira? Essa proposição 
significa estimar hipoteticamente que, se os componentes 
identificados em Sobral e descritos por meio da resposta à 
pergunta inicial "Quais são os segredos de Sobral?" estivessem 
presentes ou latentes em outros municípios, eles também 
apresentariam evolução positiva e rápida dos seus indicadores 
educacionais. 

 

A descrição das reformas e práticas educacionais de Sobral, assim 
como sua explicação será feita tanto por meio de entrevistas com 
atores locais relevantes para o caso, quanto por observações de 
práticas de gestão, confrontadas com teorias pertinentes e bases 
de dados públicas.  

As entrevistas estão divididas em dois grupos e listadas no Anexo: 
o conjunto de entrevistas para estabelecer o diagnóstico para o 
projeto de elaboração do currículo de Sobral e as que foram feitas 
ao final do projeto para confirmar e completar informações. Elas 
permitiram identificar componentes de ensino e gestão, atores, 
fatos, sequências e consequências de eventos, além de direcionar 
a pesquisa documental, que, prioritariamente, embasou as 
conclusões.  

A resposta à questão sobre a generalização do caso estudado é a 
principal elaboração acadêmica do presente trabalho. 

Fonte: GEORGE; BENNETT, 2005, p. 74-86. Tradução e elaboração da autora.  

 

Uma nota sobre a obtenção dos dados. As entrevistas e, principalmente, a 

convivência com os profissionais e as escolas da Rede Municipal de Sobral deram 

segurança para construir o presente caso. Os recursos in loco foram realmente 

imprescindíveis para compreender alguns detalhes que, apesar de serem únicos em 

Sobral, estão tão naturalizados no dia a dia, que às vezes foi difícil discerní-los como 

cruciais. Assim, mesmo que começando com entrevistas e observação, este trabalho 

dará prioridade para usar recursos informacionais, documentais e de dados a partir 

de fontes públicas, para que qualquer um, que assim deseje, possa percorrer o 

mesmo caminho, ou partes dele, segundo as preferências de pesquisa. Quando a 

entrevista é a única fonte explicativa de um determinado evento, nexo causal ou 

dado, isso será claramente apontado. 
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1.5 A minha relação com o caso em estudo 

A primeira versão do meu projeto de pesquisa para o Doutorado na FEUSP 

tinha como título "Análise comparativa de padrões de qualidade e equidade entre o 

Estado de São Paulo e países selecionados" e o escopo de trabalho era uma 

comparação entre políticas educacionais em contextos diferentes, a partir do 

conhecimento que adquiri sobre as políticas educacionais do Estado de São Paulo 

com minha dissertação de mestrado na Puc-Rio. A intenção era estudar o caso de 

Ontário, província do Canadá e de Portugal, que vêm implementando políticas 

educacionais do tipo qualidade/excelência/equidade e procurar pontes com o 

contexto brasileiro em geral e com o do Estado de São Paulo, em particular. 

O Município de Sobral estava apenas em um ponto tangente de meu radar de 

políticas educacionais. Os casos que estavam no meu foco principal eram os países 

desenvolvidos que já tinham encaminhado a questão da qualidade e da equidade, 

cujos resultados já estão sendo detectados pelo Pisa e sua possível aplicação no 

contexto brasileiro.  

No final de 2014 fui contratada pela Prefeitura de Sobral, sob a coordenação 

da pesquisadora Paula Louzano62, com financiamento do Instituto Natura, para 

desenhar, em conjunto com a equipe técnica da Secretaria da Educação de Sobral 

(Seduc-Sobral), a nova normativa curricular para a Rede Municipal de Ensino.  

A princípio, a demanda da Seduc-Sobral era estabelecer o currículo de todas 

as disciplinas para a segunda etapa do ensino fundamental, uma vez que a rede 

estava em processo de universalização de ensino em tempo integral para esse 

segmento escolar. Na condução do diagnóstico, ficou evidente a necessidade de dar 

prioridade às disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática, de forma que os 

alunos pudessem dominar a compreensão das demais disciplinas por meio dessas 

duas linguagens (a língua oficial do país e a linguagem matemática). Não se tratou 

de arbitrar uma guerra por espaço letivo, mas uma estratégia para garantir o 

aprendizado integral e integrado em todas as áreas do conhecimento abordadas em 

                                            

62 Que inclui ainda Ariane Faria dos Santos, Barbara Câmara, Claudia Gamba, Gabriela Moriconi, Lara Simielli, 
Marcos Tófoli, além de toda a equipe técnica da Seduc Sobral e de um trabalho prévio de identificação de 
prioridades, conduzido pela pesquisadora e consultora Valéria Rocha. 
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uma escola. Com base no desenvolvimento das competências ligadas às duas 

disciplinas, as demais poderiam ser elaboradas pelos próprios professores da Rede. 

O advento da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) em dezembro de 

2017, tornará esse trabalho ainda mais fácil, porque aumentou o interesse geral 

sobre o tema currículo como indutor de planejamento e monitoramento pedagógico. 

Para a equipe de Sobral, o caminho já foi previamente aberto, por meio de um 

extenso estudo de documentos e normativas correlatas de outros países que 

serviram como novo ponto de partida curricular, alinhado com os currículos de 

países desenvolvidos, conforme estipulado pelo Plano Municipal de Educação de 

Sobral (PME-Sobral – Lei 1477 de 24 de junho de 2015). 

A segunda guinada na elaboração da estratégia curricular do município, 

consequência do processo de compreensão do funcionamento da educação local e 

da necessidade de se prever a progressão explícita e ininterrupta ao aprendizado 

dos alunos, foi a inclusão da educação infantil na normativa curricular em gestação. 

Mesmo que o processo de alfabetização e numeratização inicial dos alunos já 

estivessem plenamente mapeados e operacionalizados na rede (o que se reflete na 

na ANA de 2014, 81,3% dos alunos estavam nos níveis 4 e 5 de produção textual, 

com 92% de presença na prova), sua transição para as etapas posteriores precisava 

ser cuidadosamente alinhada. 

Assim, desde então, venho trabalhando corriqueiramente com a equipe 

técnica da Seduc-Sobral, reportando, de maneira regular para o(s) Secretário(s) e 

para o(s) Prefeito(s), os avanços e dificuldades do projeto, inclusive durante e depois 

da transição resultante do processo eleitoral municipal de 2016. 

Não foi só o projeto de reforma curricular que foi impactado pela realidade 

sobralense, eu também fui. Em primeiro lugar, ao perceber que as escolas de Sobral 

ofereciam, para os filhos de sua terra, um processo de alfabetização de melhor 

qualidade em relação aquele que eu proporcionava à minha filha em uma escola 

privada de São Paulo, fez-me mudá-la para outro sistema, muito mais próximo da 

proposta praticada pela equipe de Sobral, por mais inverossímil que possa parecer. 

Imediatamente percebi que, se minha pesquisa tinha como objetivo descobrir 

exemplos das reformas educacionais de qualidade e equidade no Brasil, era por 

Sobral que deveria começar meus levantamentos.  
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Desde a primeira visita, ficou óbvio que as reformas educacionais que eu 

estudava em países desenvolvidos, as quais eu julgava que tão cedo não se 

materializariam de maneira sistemática no território brasileiro63, já estavam sendo 

implementadas ali e colhendo os resultados esperados: excelência e equidade, pelo 

menos, excelência em relação aos parcos padrões de qualidade que a sociedade 

brasileira foi capaz de produzir até o momento. 

A sensação impactante de estar diante de uma equipe técnica de alta 

competência e compromisso com o aprendizado dos seus alunos é o que magnetiza 

os que têm a sorte de conhecer a Rede com mais vagar. As hipóteses explicativas 

utilizadas neste trabalho surgiram naturalmente – a realidade educacional de Sobral 

apontava onde estavam seus próprios segredos, que ainda são mistério apenas 

para os forasteiros, como eu. Para quem trabalha na Prefeitura e nas escolas é 

apenas o cotidiano: liderança clara, objetivos explícitos, condições dignas de 

trabalho, valorização dos profissionais de ensino, o imperativo moral de ensinar a 

todos, a celebração diária das conquistas que, paradoxalmente, alimenta a 

humildade para saber que no dia seguinte todos os compromissos precisam ser 

renovados. E eles ainda dizem que a água da cidade é que é a fonte do 

deslumbramento profissional que nos faz querer voltar sempre, simplesmente para 

trabalhar mais. 

Mas que ninguém se engane, o encantamento dura pouco, o suficiente para 

dar um bom dia sorridente. A rotina de trabalho na Rede de Sobral é a mais dura 

com a qual já tive oportunidade de conviver, sendo que sempre me considerei uma 

workaholic. Assim, ao longo do tempo e à medida que os detalhes da realidade 

sobralense ficavam mais claros, aflorou um sentimento pessoal de respeito e afeição 

pelo local e suas pessoas, que poderiam ter afetado a escolha do caso e seu 

desdobramento em pesquisa acadêmica. O que aconteceu foi o contrário, 

exatamente por uma característica muito forte da equipe da Seduc-Sobral, a 

compostura profissional. Em todos os momentos de interação, por mais que sobrem 

afeto e admiração pessoal mútua, são os objetivos da pauta do dia e da tarefa 

prioritária que sempre falam mais alto. 

                                            
63 Ver BECSKEHÁZY, Ilona; LOUZANO, Paula. Saindo da Inércia? O boletim da educação no Brasil. São Paulo, 
Brasil: Preal - Programa de Promoção da Reforma Educacional na América Latina e no Caribe e Fundação 
Lemann, 2009. (Boletins da Educação). Disponível em: <http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PBAAC247.pdf>. Acesso 
em: março de 2017. 
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Como não se encantar com essa espécie de Shangri-lá educacional? 

O presente trabalho é exatamente a combinação da motivação pessoal e do 

rigor profissional que Sobral exala. Durante todo o projeto de elaboração e agora na 

implementação do currículo desenhado por nós, a questão moral de garantir, para 

uma rede pública no sertão nordestino, o mesmo nível de exigência acadêmica que 

eu almejo garantir para a minha família, tornou-se, para a coordenação da equipe, 

uma obsessão. É exatamente o que acreditamos que o Estado Brasileiro deve 

oferecer para seus filhos. Sobral é a materialização dessa crença. Não fui a primeira 

e nem serei a última a ser impactada pela realidade da educação sobralense. Em 

200564, a Diretora de Tratamento e Disseminação de Informações Educacionais do 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, Oroslinda 

Maria Taranto Goulart relatou que, 

 

[...] em outubro de 2004, visitei Sobral para assinar o convênio entre 
o Inep e a Prefeitura Municipal, que possibilitou o registro do caso. 
Era meu primeiro contato com o semiárido nordestino, até então 
conhecido por mim por meio de indicadores socioeconômicos e de 
estudos. Vi coisas incríveis acontecendo em escolas pobres, sem 
glamour, mas com a dignidade conferida pela seriedade e dedicação 
de todos. Vi uma professora ensinando inglês a seus alunos, por 
iniciativa própria, inovando nas rotinas introduzidas pelo método 
pedagógico adotado. Vi, em outra escola, uma aula de reforço para 
alunos com necessidades especiais, a fim de ajudar sua integração 
nas salas de aula. Iniciativa da escola. Vi livros nas bibliotecas e nas 
salas de aula, redações e trabalhos pendurados nos varais. 

E muito orgulho de professores, diretores, coordenadores 
pedagógicos e funcionários pelos resultados que estavam sendo 
alcançados.  

[...] 

Na reunião de que participei com os 38 diretores, falei do que vira, e 
eles comentaram como haviam aprendido a lidar com gráficos, com 
indicadores e como aquilo agora fazia sentido para melhorar sua 
gestão. Falaram da rede de aprendizagem e de solidariedade que 
criaram para compartilhar experiências, iniciativas, dificuldades. 
Nessa rede se apoiam para aprender sempre mais. E, como quanto 
mais se aprende, mais se adquire a capacidade de aprender, saí de 
lá com a impressão de que uma experiência muito inovadora, e que 
vai muito além dos números apontados nos indicadores e gráficos, 
estava se forjando naquele município do semiárido nordestino. 

                                            

64 INEP. Vencendo o desafio da aprendizagem nas séries inicias: a experiência de Sobral/CE. Brasília, DF: 
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, 2005. Disponível em: 
<http://www.publicacoes.inep.gov.br/portal/download/432>. Acesso em 16 out. 2016.  

http://www.publicacoes.inep.gov.br/portal/download/432
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Deixei Sobral com a convicção de que é preciso prestar atenção e 
acompanhar a evolução do que está ocorrendo ali. E que, ao mesmo 
tempo, é preciso procurar identificar outras inovações que, 
certamente, estão mudando a face da educação nesse Brasil que o 
Brasil desconhece. Voltei com mais esperança na capacidade que os 
gestores municipais têm para mudar a realidade educacional em sua 
região. Basta querer, não há nada de mágico, de excepcional, de 
condições extraordinárias facilitando as reformas introduzidas, além 
da valorização da importância da educação. (INEP, 2005, p. 13-14). 

 

Doze anos depois, no final de 2016, Gustavo Heidrich, editor da Revista Nova 

Escola, escreveu sobre a experiência de Sobral: 

 

Ao longo dos anos, o jornalismo nos deixa céticos com resultados 
espetaculares. Para atingir o quase 10, a escola de Sobral precisou 
garantir além da aprovação total, que os 115 alunos de 5º ano que 
fizeram a Prova Brasil em 2015 praticamente "fechassem" o teste, 
como dizem os sobralenses. Ou seja, acertassem quase todas as 
questões. Para ter uma ideia da dimensão dos resultados, na Emílio 
Sendim, 48% dos alunos atingiram o nível máximo de proficiência em 
Português contra 1% em todo Brasil, e 38% o máximo em 
Matemática perante 0,4% no resto do país. Naquele momento 
parecia fazer todo sentido a crítica contundente de um dos maiores 
opositores do modelo de Sobral, o professor Luiz Carlos Freitas, da 
Unicamp. ‘Sobral é o que não se deve fazer se queremos mais que 
um ‘feijão com arroz’. Um sistema de alta qualidade exercita a 
formação humana e não só a memória. Não se contenta com medir a 
aprendizagem em provas e massacrar os alunos para irem bem 
nelas’. 

[...] 

Quando entrei no ônibus para sair de Sobral, minha cabeça 
fervilhava com o que vi em uma semana. Organizando os 
pensamentos, percebi que estava empolgado. Um dos esforços no 
jornalismo é equilibrar o envolvimento emocional com uma atitude 
investigativa. Mas, sobretudo, para nós que trabalhamos com 
Educação, há sempre o desejo de achar uma história que inspire a 
transformação. Em Sobral, com todas as suas surpresas, tive contato 
um dos exemplos mais consistentes de uma escola de qualidade 
para todos. Foi bonito ver uma criança de 11 anos incentivar a mãe a 
voltar a estudar. Outra, com dificuldade na alfabetização, passar a ler 
quatro livros por mês. O eterno sonho de ser jogador de futebol 
substituído pela Engenharia Aeroespacial. Uma faxineira se tornar 
professora na própria escola que estudou. É a conciliação, ainda 
cheia de imperfeições, da escola brasileira com o povo brasileiro. 
(REVISTA GESTÃO ESCOLAR, dezembro de 2016, versão online). 

 

Posso dizer que participei do projeto como observadora participante 

(MINAYO; DESLANDES, 2003), pois pude observar a realidade local ao mesmo 
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tempo que também fui transformada por ela. Mas o que se verá nessa pesquisa não 

é um relato emocionado de uma realidade que se descobre com alguma surpresa, 

mas uma análise com rigor acadêmico da realidade sobralense com a qual convivo 

até hoje, o respeito ao método escolhido e à bibliografia pertinente.  

1.6 Organização do trabalho 

O presente trabalho será apresentado em 5 capítulos: Capítulo 1 – Descrição 

do Trabalho; Capítulo 2 – A parametrização do direito à educação como estratégia 

para garanti-lo; Capítulo 3 – O conceito de escola eficaz e as reformas de Sobral; 

Capítulo 4 – Sobral e os modelos de Ciência Política e Capítulo 5 – Conclusões e 

reflexões.  

O presente capítulo teve como objetivo detalhar a estrutura do trabalho, o 

contexto de sua produção e as perguntas instigadoras da pesquisa: “1) Como foi que 

Sobral chegou a alcançar os níveis de desempenho nas provas padronizadas 

nacionais? Que fatos, políticas públicas ou atores teriam contribuído para que as 

escolas do Município alcançassem os resultados que justificam o presente estudo? e 

2) Seria possível repetir essa experiência em outros municípios do Brasil? É possível 

“sobralizar” a educação brasileira?. 

Nesta parte inicial também são apresentados: a forma de seleção do caso a 

ser estudado, a justificativa de sua relevância, os detalhes da metodologia de 

investigação, a delimitação do campo teórico, as explicações sobre a motivação 

pessoal para empreender esta pesquisa, além de breve apresentação do trabalho 

como um todo. 

O Capítulo 2 – “A parametrização do direito à educação como estratégia para 

garanti-lo” – tem como objetivo descrever o caráter histórico da formulação da 

educação escolar como direito humano universal e a tendência crescente de que 

esse direito seja claramente especificado como providência essencial para garantir a 

sua materialização de maneira minimamente equitativa; apontar que, apesar de o 

processo de parametrização do direito à educação escolar já estar instalado no 

Brasil, essa especificação ainda perde em rigor e clareza para os documentos e 

parâmetros de países desenvolvidos; expor o fato de que essa parametrização 
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ocorre em meio a disputas políticas no seio da sociedade e do Estado Brasileiro e 

argumentar que o direito à educação depende do direito a ser alfabetizado de forma 

efetiva (ler com compreensão) logo no início de escolarização, o que é corriqueiro 

em países desenvolvidos há décadas, em Sobral desde 2001 e avança no Ceará, 

desde 2007. Este é o ponto de partida para entender o principal componente do 

sucesso da política educacional de Sobral, que é alfabetizar na idade certa levando 

em conta os processos cognitivos já validados por evidências empíricas em estudos 

e consensos sobre o tema, que pacificaram os pontos mais relevantes do processo 

de alfabetização. De tal forma estão consolidados, que já foram incluídos nas 

normativas curriculares dos países desenvolvidos. Além disso, avançar para as 

etapas de enisno subsequentes, por meio da parametrização e monitoramento 

permanentes da aprendizagem. 

O Capítulo 3 – “O conceito de escola eficaz e as reformas de Sobral” – 

apresenta a estrutura operacional das reformas educacionais do Município, sua 

lógica e componentes e, com base neles, um levantamento bibliográfico com as 

principais formulações e críticas a respeito do campo teórico e empírico conhecido 

como “escola eficaz”. Esse levantamento retoma as origens desse conceito, surgido 

a partir da resposta sistemática de acadêmicos da educação ao pessimismo em 

relação ao potencial que a instituição escola teria (ou não) para superar 

desigualdades, que se instalou, principalmente nos Estados Unidos, quando da 

publicação do Relatório Coleman em 1966, e vai até o fim da década de 1990, que 

precedeu a elaboração do manual de gestão educacional eficaz que serviu de base 

para as reformas educacionais de Sobral no quesito gestão. 

Essas reformas e formulações ainda são pouco estudadas no Brasil, com 

exceção de alguns poucos grupos de pesquisa e enfrentam resistência para 

implementação, pois justamente utilizam-se, entre outros mecanismos de política 

pública, dos instrumentos descritos no Capítulo 2. Por causa dessa resistência, 

alimentada por uma cultura de fracasso escolar, cuja superação é apenas incipiente 

no cenário brasileiro, qualquer tentativa de implementação dessas práticas, 

absolutamente naturalizadas em países desenvolvidos, incorre na necessidade de 

se consumir muito capital político para defender sua custosa implementação.  

Capítulo 4 – “Sobral e os modelos de Ciência Política” – apresenta 

formulações teóricas da área de Ciências Políticas com o objetivo de explicar as 
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condições políticas que permitiram a implementação de uma reforma educacional do 

tipo qualidade, identificando os empreendedores de políticas públicas que atuaram 

no Município e no Estado, utilizando seu capital político para implementar reformas 

educacionais suficientes para alfabetizar alunos desde o início de sua vida escolar, 

inclusive os mais pobres. 

Finalmente o Capítulo 5 – “Conclusões e reflexões” – resume os principais 

achados da pesquisa, suas conclusões e recomendações.  
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2 A PARAMETRIZAÇÃO DO DIREITO 

À EDUCAÇÃO COMO ESTRATÉGIA 

PARA GARANTI-LO 

Este capítulo tem como objetivo descrever o caráter histórico da formulação da educação 

escolar como direito humano universal e a tendência crescente de que esse direito seja 

especificado de forma objetiva, como providência essencial para garantir a sua 

materialização de maneira minimamente equitativa. Em relação ao Brasil, apontar que, 

apesar de o processo de parametrização do direito à educação escolar já estar instalado 

no País, essa especificação intencional ainda perde em rigor e clareza para os 

documentos e parâmetros de países desenvolvidos, mesmo com o advento da BNCC. O 

Capítulo também expõe o fato de que essa parametrização ocorre em meio a disputas 

de interesses no seio da sociedade brasileira, dando exemplos de como isso de 

manifesta. Argumenta-se também que o direito à educação depende do direito a ser 

alfabetizado de forma efetiva (ler e compreender) logo no início de escolarização – o 

principal “segredo” do sucesso educacional de Sobral – o que é corriqueiro em países 

desenvolvidos, em Sobral desde 2001 e no Ceará vem progredindo de forma 

consistente, desde 2007. Entretanto, ainda patina no restante do Brasil, principalmente 

em escolas de NSE mais baixo.  

2.1 Considerações Iniciais 

A educação básica institucionalizada, pública, laica e obrigatória é uma das 

principais características das sociedades da Idade Contemporânea. Constitui-se, ao 

mesmo tempo, efeito e causa das sucessivas revoluções políticas e tecnológicas e 

de processos contínuos de industrialização e urbanização, que subverteram a 

ordenação territorial, social e econômica na maior parte do mundo, a partir do fim da 

Idade Medieval. Ao longo desse tempo, a instrução formal, que fora privilégio quase 

exclusivo de nobres e clero durante a Idade Média e Moderna, foi-se universalizando 

sob a forma da instituição escola em praticamente todo o Planeta Terra. A partir da 

conquista da cobertura universal das etapas elementares, o ensino institucionalizado 

vem tornando-se especializado, sofisticando-se nas etapas posteriores, a ponto de o 
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período final do séc. XX e início do atual ter sido apelidado de a Era do 

Conhecimento.  

Como consequência dessa trajetória histórica, a não ser em áreas remotas ou 

conflagradas de países de baixa renda, nos dias de hoje, está cada vez mais restrito 

encontrar exemplos de seres humanos cuja vida não inclua, pelo menos, alguma 

experiência escolar formal65. Essa constatação, entretanto, não permite a ninguém 

afirmar que o direito humano à educação tem sido garantido de maneira universal, 

porque milhões de pessoas em idade escolar ainda não completam sequer o ensino 

elementar66. E, mesmo que praticamente todas as pessoas experimentem, de 

alguma forma, a instituição escola, o aprendizado efetivo é heterogêneo – sendo, em 

geral, mais frágil para populações mais vulneráveis – e a progressão para níveis 

acadêmicos mais elaborados ainda é um privilégio na maior parte dos países e 

territórios. Apesar da disseminação da filosofia da igualdade entre os homens e do 

reconhecido papel que a educação institucionalizada representa para materializá-la, 

boa parte da desigualdade social e econômica no mundo atual ainda pode ser 

atribuída à escola. 

É essa contradição, relacionada aos parâmetros de aprendizagem, que este 

capítulo vai abordar, em um recorte para o Brasil, o Ceará e Sobral. 

2.2 Sangue, suor e lágrimas pelo direito à educação 

O processo contínuo de busca pela igualdade entre todos os homens, pelo 

reconhecimento de seus direitos naturais – a liberdade de fazer aquilo que não 

prejudica os demais, à prosperidade, à segurança e à resistência à opressão67 – e 

pelo princípio de que devem ser tratados como iguais, tanto em sociedade, quanto 

no âmbito do Estado, foi resultado do derramamento de muito sangue, trabalho, 

lágrimas e suor68 mobilizados em inúmeras guerras e revoltas sociais, que, em geral, 

                                            
65UNESCO, EFA Global Monitoring Report, Dez, 2015. Executive Summary p. xii 
66(ISCED 1) 
67Artigos 2º e 4º da Declaração dos Direitos dos Homens e do Cidadão. França, agosto de 1789. Disponível em 
https://br.ambafrance.org/A-Declaracao-dos-Direitos-do-Homem-e-do-Cidadao. Acesso em fevereiro de 2018. 
68Frase emblemática de conclamação a guerras e sacrifícios, imortalizada por Winston Churchill, Primeiro 
Ministro britânico (1940-45 e 1951-55) durante a Segunda Guerra Mundial, quando o País enfrentava a ameaça 
nazista. O político a utilizou no seu primeiro discurso (secreto) ao Parlamento em 13 de maio de 1940 para 

https://br.ambafrance.org/A-Declaracao-dos-Direitos-do-Homem-e-do-Cidadao
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envolveram substancial sofrimento, morte e destruição. A mais recente e 

monumental delas, a Segunda Guerra Mundial (1939-1945), representou uma 

expressiva aceleração dessas transformações, com consequências diretas para a 

expansão da educação formal no mundo. 

Os princípios igualitários começaram a ser institucionalizados dentro dos 

estados unitários por meio da Declaração de Indepedência das Colônias Americanas 

(1776) e da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão com a supressão dos 

direitos feudais na França (1789), em rupturas históricas que iniciaram a eliminação 

da lógica social e econômica baseada na servidão e nos privilégios hereditários e 

que tinham na educação elementar obrigatória e laica um de seus principais 

mecanismos de transformação.  

De tal sorte a educação universal é considerada revolucionária, que, em 

1848, quando pela primeira foi publicado vez o Manifesto Comunista (MARX & 

ENGELS [1848], 2011), a “educação pública e gratuita de todas as crianças e a 

eliminação do trabalho infantil e nas fábricas na sua forma atual” era uma das 10 

medidas para "organizar o proletariado como classe dominante", "centralizar todos 

os instrumentos de produção nas mãos do Estado" e "indispensáveis como meios 

para revolucionar todo o modo de produção" (MARX & ENGELS [1848], 2011 – pg. 

89). A magnitude das mudanças estruturais que ocorreram nas sociedades da 

Europa a partir do fim do séc. XVIII, foram de tal ordem que, cem anos depois do 

Manifesto, a educação elementar gratuita e compulsória foi estipulada como um 

direito universal da humanidade pela Declaração Universal dos Direitos Humanos 

(UNITED NATIONS, General Assembly. Resolution 247–A. Paris, 1948). 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) foi uma das inúmeras 

resoluções supranacionais que se seguiram ao trauma da Segunda Guerra Mundial 

(1939-45), tendo sido elaborada logo ao final do conflito e ratificada pela Assembleia 

Geral das Nações Unidas de 1948, com o objetivo de evitar a repetição das 

atrocidades em escala industrial cometidas no período. Seus elaboradores, 

                                                                                                                                        

conclamar seus membros a aprovar as duras medidas de guerra que seriam adotadas para os combates que 
tinham pela frente.  
"I say to the House as I said to ministers who have joined this government, I have nothing to offer but blood, toil, 
tears and sweat. We have before us an ordeal of the most grievous kind. We have before us many, many months 
of struggle and suffering." https://www.winstonchurchill.org/resources/speeches/1940-the-finest-hour/house-of-
commons-secret-session. Acesso em 21/10/2017. 
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representando geograficamente todas as nações do mundo69, almejavam impedir a 

repetição daquela tragédia alastrada e redigiram o que esperavam ser um mapa 

para o reconhecimento dos direitos humanos em todos os lugares: 

 

The Universal Declaration of Human Rights, which was adopted by 
the UN General Assembly on 10 December 1948, was the result of 
the experience of the Second World War. With the end of that war, 
and the creation of the United Nations, the international community 
vowed never again to allow atrocities like those of that conflict happen 
again. World leaders decided to complement the UN Charter with 
a road map to guarantee the rights of every individual 
everywhere. (http://www.un.org/en/universal-declaration-human-
rights/. Acesso em fevereiro de 2018 – grifo nosso) 

 

No documento, as nações signatárias (incluindo o Brasil) não só explicitam 

que todos os serem humanos nascem livres e iguais em relação ao seu direito à 

dignidade e a seus direitos civis, mas em seu 26º artigo deixam claro que: 

 

"(1) Everyone has the right to education. Education shall be free, at 
least in the elementary and fundamental stages. Elementary 
education shall be compulsory. Technical and professional education 
shall be made generally available and higher education shall be 
equally accessible to all on the basis of merit. 

(2) Education shall be directed to the full development of the human 
personality and to the strengthening of respect for human rights and 
fundamental freedoms. It shall promote understanding, tolerance and 
friendship among all nations, racial or religious groups, and shall 
further the activities of the United Nations for the maintenance of 
peace. 

(3) Parents have a prior right to choose the kind of education that 
shall be given to their children" (Ib.) 

 

Sem tanta destruição e sangue, mas com muito suor e lágrimas, o Brasil 

também passou por profundas modificações de ordem social e econômica ao longo 

de sua história e adotou esses mesmos princípios humanistas e igualitários que 

inspiraram a DUDH em sua mais recente Constituição, instituindo, por meio dela, um 

Estado Democrático de Direito:  

                                            
69 Dr. Charles Malik (Líbano); Alexandre Bogomolov (URSS); Dr. Peng-chun Chang (China); René Cassin 
(França); Eleanor Roosevelt (EUA); Charles Dukes (Reino Unido); William Hodgson (Austrália); Hernan Santa 
Cruz (Chile); John P. Humphrey (Canadá). 
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Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia 
Nacional Constituinte para instituir um Estado Democrático, 
destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a 
liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade 
e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, 
pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e 
comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução 
pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a 
seguinte CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO 
BRASIL. (BRASIL, 1988; Preâmbulo), 

 

que tem como fundamentos “a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa 

humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, e o pluralismo político” 

(BRASIL, 1988; Título I, Dos Princípios Fundamentais). No que toca os direitos à 

educação, o documento brasileiro emula as mesmas premissas da DUDH:  

 

Art. 205. A educação, direito de todos e 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; Capítulo III, Da Educação, da Cultura e do Desporto; Seção I, 
Da Educação) 

 

Voltando ao contexto das consequências da Segunda Guerra Mundial, além 

da DUDH, os líderes políticos e econômicos mundiais coordenaram a criação de 

agências supranacionais, com o objetivo monitorar o cumprimento dos direitos 

estipulados pela DUDH, prevenir a eclosão de novos enfrentamentos sangrentos em 

massa, reconstruir os países afetados pelas batalhas e promover o desenvolvimento 

econômico e social no mundo. As principais, relevantes para o presente trabalho, 

são: a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

(Unesco), o Banco Mundial (BM) e a Organização para Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE).  

A Unesco foi criada ainda durante a Guerra:  

 

As early as 1942, in wartime, the governments of the European 
countries, which were confronting Nazi Germany and its allies, met in 
the United Kingdom for the Conference of Allied Ministers of 
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Education (CAME). The Second World War was far from over, yet 
those countries were looking for ways and means to reconstruct their 
systems of education once peace was restored. Very quickly, the 
project gained momentum and soon took on a universal note. New 
governments, including that of the United States, decided to join in. 

[…] Scarcely had the war ended when the conference opened. It 
gathered together the representatives of forty-four countries who 
decided to create an organization that would embody a genuine 
culture of peace. In their eyes, the new organization must establish 
the “intellectual and moral solidarity of mankind” and, in so 
doing, prevent the outbreak of another world war. 
(http://www.unesco.org/new/en/unesco/about-us/who-we-are/history/; 
acesso em 21/10/2017, grifos nossos) 

 

Por sua vez, os esforços de reconstrução levaram à criação do Banco 

Mundial, logo depois:  

 

[…] 1944, the International Bank for Reconstruction and 
Development—soon called the World Bank—has expanded to a 
closely associated group of five development institutions. 
Originally, its loans helped rebuild countries devastated by World 
War II. In time, the focus shifted from reconstruction to development, 
with a heavy emphasis on infrastructure such as dams, electrical 
grids, irrigation systems, and roads. With the founding of the 
International Finance Corporation in 1956, the institution became able 
to lend to private companies and financial institutions in developing 
countries. (http://www.worldbank.org/en/about/history; acesso em 
21/10/2017. Grifos nossos). 

 

Finalmente, a OCDE – que tinha como função original coordenar, de maneira 

cooperativa e interdependente, os esforços de reconstrução dos países atingidos 

pelo extermínio e destruição – passou também a promover a reorganização 

institucional e econômica de seus países membros, com o objetivo de contribuir para 

o crescimento sustentável de suas economias e emprego, o aumento do padrão de 

vida, mantendo a estabilidade financeira de seus governos e a expansão do 

comércio mundial de forma multilateral e não discriminatória, de acordo com 

obrigações internacionais (OECD, 1960, Art.1): 

 

The Organisation for European Economic Cooperation (OEEC) was 
established in 1948 to run the US-financed Marshall Plan for 
reconstruction of a continent ravaged by war. By making individual 
governments recognize the interdependence of their economies, 

http://www.unesco.org/new/en/unesco/about-us/who-we-are/history/
http://www.worldbank.org/en/about/history
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it paved the way for a new era of cooperation that was to change 
the face of Europe. Encouraged by its success and the prospect of 
carrying its work forward on a global stage, Canada and the US 
joined OEEC members in signing the new OECD Convention on 14 
December 1960. The Organisation for Economic Co-operation and 
Development (OECD) was officially born on 30 September 1961, 
when the Convention entered into force. 
(http://www.oecd.org/about/history/. Acesso em 2/7/2015. Grifos 
nossos) 

 

Essas instituições atuam desde sua criação para que seus objetivos 

estatutários sejam materializados por meio da garantia aos direitos humanos e da 

prosperidade econômica. Em relação à educação, Unesco e OCDE estruturaram 

iniciativas de longo prazo, embasadas na coleta e tratamento de dados estatísticos, 

na elaboração de relatórios com recomendações técnicas e na ampla disseminação 

de seus conteúdos, para que as ações de mobilização política em torno do direito à 

educação de qualidade em cada país pudessem ser localmente fortalecidas por 

informações confiáveis. Iniciativas de alta visibilidade e solidez técnica como 

Educação para Todos ou Education for All (EFA)70 coordenado pela Unesco e o 

Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA)71, pela OCDE, vêm 

mobilizando poder político e recursos, inspirando o aumento da abrangência e da 

efetividade de políticas educacionais há quase duas décadas. 

Cada uma delas pesquisa, coleta, organiza e processa dados e informações 

sobre populações e políticas educacionais de uma considerável parte (ou quase a 

totalidade, no caso do EFA) das nações do mundo. Por meio de análises técnicas, 

informações relevantes fundamentadas em evidências e de séries históricas desses 

                                            
70 The Education for All (EFA) movement is a global commitment to provide quality basic education for all 
children, youth and adults. At (Dakar, 2000), 164 governments pledged to achieve EFA and identified six goals to 
be met by 2015. Governments, development agencies, civil society and the private sector are working together to 
reach the EFA goals.The Dakar Framework for Action mandated UNESCO to coordinate these partners, in 
cooperation with the four other convenors of the Dakar Forum (UNDP, UNFPA, UNICEF and the World Bank). As 
the leading agency, UNESCO focuses its activities on five key areas: policy 
dialogue,monitoring,advocacy,mobilisation of funding, and capacity development. In order to sustain the political 
commitment to EFA and accelerate progress towards the 2015 targets, UNESCO has established several 
coordination mechanisms managed by UNESCO’s EFA Global Partnerships team. Following a major review of 
EFA coordination in 2010-2011, UNESCO reformed the global EFA coordination architecture. Disponível em 
http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/education-for-all/. Acesso em 
2/7/2015) 
71 The OECD Programme for International Student Assessment (PISA) is a collaborative effort among OECD 
Member countries to measure how well 15-year-old young adults approaching the end of compulsory schooling 
are prepared to meet the challenges of today’s knowledge societies. The assessment is forward looking, focusing 
on young people's ability to use their knowledge and skills to meet real life challenges rather than on the extent to 
which they have mastered a specific school curriculum. This orientation reflects a change in the goals and 
objectives of curricula themselves, which are increasingly concerned with what students can do with what they 
learn at school and not merely with whether they have learned it. (OECD, 2001; pg.14) 

http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/education-for-all/efa-goals/
http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001211/121147e.pdf
http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/education-for-all/policy-dialogue/
http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/education-for-all/policy-dialogue/
http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/education-for-all/monitoring/
http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/education-for-all/advocacy/
http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/education-for-all/funding/
http://www.unesco.org/new/en/education/themes/planning-and-managing-education/policy-and-planning/capacity-development/
http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002111/211172e.pdf
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dados, é possível acompanhar e fazer comparações entre países acerca da 

evolução de suas políticas de educação, tanto em relação a acesso, permanência e 

conclusão de etapas consecutivas de ensino, quanto (e cada vez mais) da evolução 

de parâmetros de qualidade e de desempenho acadêmico.  

O Brasil, assim como foi uma das nações que participou da elaboração e 

fundação das agências ligadas às Nações Unidas (que não inclui participação na 

OCDE), é signatário também de compromissos mais recentes, como a Declaração 

Mundial sobre Educação para Todos (Jomtien, 1990), do Marco de Ação, Objetivos e 

Metas de Educação para Todos (Dakar, 2000) e da Declaração de Incheon: 

Educação 2030 – Rumo a uma Educação de Qualidade Inclusiva e Equitativa e à 

Educação ao Longo da Vida para Todos (Incheon, 2015). O quadro abaixo mostra a 

evolução dos principais objetivos/compromissos de cada iniciativa conjunta, que, 

além de reunir as instituições supranacionais citadas, contam com a colaboração de 

inúmeras instituições públicas e privadas e, obviamente, de governos dos países 

signatários. Mesmo que os objetivos consignados nos documentos supranacionais 

não tenham sido ainda atingidos, sua evolução sensivelmente positiva vem sendo 

observada e registrada pelos sistemas de acompanhamento de indicadores e 

informações sistematizados por essas agências multilaterais. 
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Quadro 2.2.1: Metas dos compromissos assumidos pelos signatários das 
Conferências Mundiais de Educação (Jomtien, Dakar e Incheon) 

Jomtien, Tailândia 
(1990) 

Dakar, Senegal 
(2000) 

Incheon, Coreia do Sul 
(2015)72 

Declaração Mundial sobre 
Educação para Todos: 
satisfação das necessidades 
básicas de aprendizagem 

Marco de Ação, objetivos e 
metas de Educação Para 
Todos  

Incheon Declaration and 
Framework for Action for the 
implementation of 
Sustainable Development 
Goal 4 

Artigo 1: Satisfazer as 
necessidades básicas de 
aprendizagem 
 
Cada pessoa - criança, 
jovem ou adulto - deve estar 
em condições de aproveitar 
as oportunidades educativas 
voltadas para satisfazer suas 
necessidades básicas de 
aprendizagem 

Expansão e aprimoramento 
da assistência e educação 
da primeira infância, 
especialmente para as 
crianças mais vulneráveis e 
desfavorecidas 

Target 4.1: By 2030, ensure 
that all girls and boys 
complete free, equitable and 
quality primary and 
secondary education leading 
to relevant and effective 
learning outcomes 

Artigo 2 . expandir o enfoque 
 
É necessário um enfoque 
abrangente, capaz de ir além 
dos níveis atuais de 
recursos, das estruturas 
institucionais; dos currículos 
e dos sistemas 
convencionais de ensino, 
para construir sobre a base 
do que há de melhor nas 
práticas correntes. 

Garantir que em 2015 todas 
as crianças, especialmente 
meninas, crianças em 
situações difíceis e crianças 
pertencentes a minorias 
étnicas, tenham acesso a 
uma educação primária de 
boa qualidade, gratuita e 
obrigatória, e possibilidade 
de completá-la 

Target 4.2: By 2030, ensure 
that all girls and boys have 
access to quality early 
childhood development, care 
and pre-primary education 
so that they are ready for 
primary education 

Artigo 3: universalizar o 
acesso à educação e 
promover a equidade 
 
Para tanto, é necessário 
universalizá-la e melhorar 
sua qualidade, bem como 
tomar medidas efetivas para 
reduzir as desigualdades. 

Assegurar que as 
necessidades de 
aprendizagem de todos os 
jovens e adultos sejam 
satisfeitas mediante acesso 
equitativo à aprendizagem 
apropriada, e a programas 
de capacitação para a vida 

Target 4.3: By 2030, ensure 
equal access for all women 
and men to affordable and 
quality technical, vocational 
and tertiary education, 
including university 

Continua na próxima página   

                                            

72 Sem tradução para o Português 
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Jomtien, Tailândia 
(1990) 

Dakar, Senegal 
(2000) 

Incheon, Coreia do Sul 
(2015)73 

Artigo 4: concentrar a 
atenção na aprendizagem 
 
A tradução das 
oportunidades ampliadas de 
educação em 
desenvolvimento efetivo - 
para o indivíduo ou para a 
sociedade - dependerá, em 
última instância, de, em 
razão dessas mesmas 
oportunidades, as pessoas 
aprenderem de fato, ou seja, 
apreenderem conhecimentos 
úteis, habilidades de 
raciocínio, aptidões e 
valores. 

Atingir, em 2015, 50% de 
melhora nos níveis de 
alfabetização de adultos, 
especialmente para as 
mulheres, e igualdade de 
acesso à educação 
fundamental e permanente 
para todos os adultos 
 

Target 4.4: By 2030, 
substantially increase the 
number of youth and adults 
who have relevant skills, 
including technical and 
vocational skills, for 
employment, decent work 
and entrepreneurship 

Artigo 5: ampliar os meios de 
e o raio de ação da 
educação básica 
 
A diversidade, a 
complexidade e o caráter 
mutável das necessidades 
básicas de aprendizagem 
das crianças, jovens e 
adultos, exigem que se 
amplie e se redefina 
continuamente o alcance da 
educação básica 

Eliminar, até 2005, as 
disparidades existentes 
entre gêneros na educação 
primária e secundária e, até 
2015, atingir a igualdade 
entre os gêneros na 
educação concentrando 
esforços para garantir que 
as meninas tenham pleno 
acesso, em igualdade de 
condições, à educação 
fundamental de boa 
qualidade e que consigam 
completá-la 

Target 4.5: By 2030, 
eliminate gender disparities 
in education and ensure 
equal access to all levels of 
education and vocational 
training for the vulnerable, 
including persons with 
disabilities, indigenous 
peoples and children in 
vulnerable situations 

Artigo 6: propiciar um 
ambiente adequado à 
aprendizagem 
 
A aprendizagem não ocorre 
em situação de isolamento. 
Portanto, as sociedades 
devem garantir a todos os 
educandos assistência em 
nutrição, cuidados médicos e 
o apoio físico e emocional 
essencial para que 
participem ativamente de 
sua própria educação e dela 
se beneficiem. 

Melhorar todos os aspectos 
da qualidade da educação e 
assegurar a excelência de 
todos, de modo que 
resultados de aprendizagem 
resultados reconhecidos e 
mensuráveis sejam 
alcançados por todos, 
especialmente em 
alfabetização, cálculo e 
habilidades essenciais para 
a vida 

Target 4.6: By 2030, ensure 
that all youth and a 
substantial proportion of 
adults, both men and 
women, achieve literacy and 
numeracy 

Continua na próxima página   

                                            

73 Sem tradução para o Português 
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Jomtien, Tailândia 
(1990) 

Dakar, Senegal 
(2000) 

Incheon, Coreia do Sul 
(2015)74 

Artigo 7: fortalecer as 
alianças 
 
As autoridades responsáveis 
pela educação aos níveis 
nacional, estadual e 
municipal têm a obrigação 
prioritária. de proporcionar 
educação básica para todos. 
não se pode, todavia, 
esperar que elas supram a 
totalidade dos requisitos 
humanos, financeiros e 
organizacionais necessários 
a esta tarefa. 

 Target 4.7:  
By 2030, ensure that all 
learners acquire knowledge 
and skills needed to promote 
sustainable development, 
including, among others, 
through education for 
sustainable development 
and sustainable lifestyles, 
human rights, gender 
equality, promotion of a 
culture of peace and non-
violence, global citizenship 
and appreciation of cultural 
diversity and of culture’s 
contribution to sustainable 
development 

Fonte: Unesco, 1998. http://unesdoc.unesco.org/images/0008/000862/086291por.pdf. Acesso em fevereiro de 
2018; Unesco, 2001. http://unesdoc.unesco.org/images/0008/000862/086291por.pdf. Acesso em fevereiro de 
2018; Unesco, 2016. http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/education-2030-incheon-framework-for-
action-implementation-of-sdg4-2016-en_2.pdf. Acesso em fevereiro de 2018 
 

Na comparação dos textos acima com o original do Art. 26º da Declaração 

Universal, percebe-se uma atenção crescente na especificação do que seja o direito 

à educação, com uma clara transição de: 

a) foco no acesso para foco na qualidade;  

b) definição de educação escolar como direito no início da vida, para a 

percepção de que trata-se de um direito à educação cumulativa durante toda 

a vida; e  

c) preocupação com a equidade já não apenas relacionada à matrícula, mas 

também ao que efetivamente se aprende em decorrência da frequência ao 

ambiente escolar.  

Verifica-se, então, que houve uma evolução da percepção de que é o 

aprendizado efetivo, não apenas os indicadores formais de escolarização, que pode 

dar lugar à fruição ampla não só do direito à educação, mas dos demais direitos 

                                            

74 Sem tradução para o Português 

http://unesdoc.unesco.org/images/0008/000862/086291por.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0008/000862/086291por.pdf
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/education-2030-incheon-framework-for-action-implementation-of-sdg4-2016-en_2.pdf
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/education-2030-incheon-framework-for-action-implementation-of-sdg4-2016-en_2.pdf
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humanos explicitados na DHDH: a melhoria da qualidade de vida, o desenvolvimento 

econômico e uma cultura de paz75.  

De fato, o Plano de Ação da Declaração de Incheon de 2015, a mais recente 

dessa sequência de acordos internacionais para a mobilização pelo direito à 

educação, propõe especificações mais claras, sob a forma de indicadores 

internacionalmente comparáveis que possibilitem o monitoramento pela Unesco e 

pelas autoridades de cada país e uma verificação minuciosa de cada meta. No 

Anexo II daquele documento, um quadro resumo associa a cada meta um conjunto 

de indicadores mensuráveis. Por exemplo, a meta 4.1 –  

[b]y 2030, ensure that all girls and boys complete free, equitable and 
quality primary and secondary education leading to relevant and 
effective learning outcomes (UNESCO, 2016; Anexo II, Table 2. 
Thematic indicator framework) -, 

 

conta com quatro tipos de indicadores globais: aprendizado, conclusão, acesso e 

cobertura. Para o aprendizado, o indicador global é: 

[the p]roportion of children and young people: (a) in grades 2/3; (b) at 
the end of primary; and (c) at the end of lower secondary achieving at 
least a minimum proficiency level in (i) reading and (ii) mathematics, 
by sex (UNESCO, 2016; Anexo II, Table 2. Thematic indicator 
framework). 

 

E o indicador de monitoramento interno é: 

[the a]dministration of a nationally representative learning 
assessment (i) during primary (ii) at the end of primary and (iii) at the 
end of lower secondary education (UNESCO, 2016; Anexo II, Table 
2. Thematic indicator framework). 

 

Como ilustração, o quadro a seguir reproduz parte do quadro resumo apresentado 

no documento que detalha a Declaração de Incheon (Incheon Declaration and 

Framework for Action for the implementation of Sustainable Development Goal 4). 

  

                                            

75 “Levels of reading literacy are more reliable predictors of economic and social well-being than is the quantity of 
education as measured by years at school or in post-school education”. OECD, 2009; PISA 2009 Results: What 
Students Know and Can Do – Volume I, Box I.2.1 Reading performance and success in adult life; p. 32 
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Quadro 2.2.2: Indicadores globais propostos para a meta 4.1 da Declaração de 
Incheon (UNESCO, 2016) 

 

Fonte: UNESCO, 2016; Anexo II – Proposed thematic indicator framework, Table 2, p. 76. Thematic 
indicator framework. 
 

As sessões seguintes apresentarão como esses parâmetros são 

estabelecidos tanto em contextos que implicam o Brasil a partir de iniciativas 

multilaterais, como a EFA da Unesco e o Pisa da OCDE, quanto as que são 

determinadas nacional e subnacionalmente, como o Sistema de Avaliação da 

Educação Básica (Saeb), o Sistema Permanente de Avaliação da Educação Básica 

do Ceará (Spaece) e o de Sobral. 

2.3 Estabelecendo parâmetros: o que se espera de cada etapa 
educacional 

Em primeiro lugar, é preciso entender o que cada país considera como 

educação formal e/ou obrigatória, fornecida, direta ou indiretamente, pelos governos 

para toda a população e, para fins de garantir o direito universal à educação, 

subsidiada ou totalmente livre de custos para seus usuários. No Brasil, como vimos 

no Quadro 1.1.1, a Constituição obriga as três esferas de Governo a atender todas 
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as crianças e jovens entre os 4 e os 17 anos de idade, o que, sem repetências, 

equivale aos dois anos de pré-escola, mais os cinco anos iniciais e quatro finais do 

ensino fundamental e aos três anos de ensino médio, totalizando 14 anos de ensino 

mandatório, além de ofertar o ensino fundamental e médio a quem não o cursou, 

independentemente da idade. Adicionalmente a essas etapas legalmente garantidas, 

cada vez mais, o atendimento de zero a três anos e 11 meses também vem sido 

incluído como obrigação estatal. Assim, o Plano Nacional de Educação (Lei 13.005, 

de 25 de junho de 2014), prevê o atendimento de, pelo menos, 50% dessa 

população. 

Mas como comparar as etapas educacionais entre os países, para que o 

direito à educação possa ser efetivamente monitorado em cada país e por entidades 

multilaterais?  

Para este fim, no início dos anos 1970, foi criada pela Unesco a International 

Standard Classification of Education (ISCED) ou Classificação Internacional 

Padronizada da Educação (Cipe)76, cuja versão mais atualizada é a de 201177. Essa 

classificação define condições gerais para se classificar cada etapa de um sistema 

educacional, desde o que no Brasil é chamado de creche (ISCED 0) até o os 

programas de Doutorado e equivalentes (ISCED 8). A tabela a seguir apresenta a 

correspondência entre a nomenclatura da ISCED 2011 e as etapas incluídas na 

educação básica brasileira. 

  

                                            
76 Segundo tradução do Glossário de Terminologia Curricular. UNESCO, 2016. 
77 UNESCO, 2012. 
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Quadro 2.3.1 – Correspondência entre a classificação da ISCED e as etapas e níveis 
da educação básica segundo a Lei nº 9.394/1996 (LDB) 

Níveis  Descrição nível ISCED  Nomenclaura no Sistema 
educacional brasileiro  

ISCED 0 Early Childhood educational development 
Desenvolvimento educacional da primeira 
infância 

Creche 

Pre-primary education 
Educação pré-primária 

Pré-escola 

ISCED 1 Primary education 
Educação primária 

Anos iniciais do ensino 
fundamental (1º ao 5º ano) 

ISCED 2 Lower secondary education – General 
Primeiro nível da educação secundária – Geral 

Anos finais do ensino 
fundamental (6º ao 9º ano) 

Lower secondary education – Vocational 
Primeiro nível da educação secundária – 
Profissional/ Vocacional 

Anos finais do ensino 
fundamental (6º ao 9º ano)  
PROEJA FIC 

ISCED 3 Upper secondary education – General 
Segundo nível da educação secundária – Geral 

Ensino Médio 

Upper secondary education – Vocational 
Segundo nível da educação secundária – 
Profissional/ Vocacional 

Educação profissional 
técnica de nível médio, na 
forma articulada com o 
ensino médio 

Post-secondary non-terciary education – 
Vocational 
Educação pós-secundária não terciária 

Educação profissional 
técnica de nível médio, na 
forma subsequente 

Fonte: Reproduzido e adapatado do Glossário de Terminologia Curricular (UNESCO, 2016). Disponível em 
http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002230/223059por.pdf. pg. 66. Acesso em novembro de 2017 

 

A seguir são apresentadas as descrições da Cipe para as etapas escolares 

obrigatórias oferecidas pelos municípios, de acordo com a sua responsabilidade 

constitucional (pré-escola – ISCED 0 – e os anos iniciais do ensino fundamental – 

ISCED 1). Os critérios para classificar o conjunto de atividades educacionais como 

ISCED 0 levam em conta características de cada programa, seu contexto 

institucional, as idades esperadas de atendimento, a duração do período letivo, a 

qualificação da equipe e as normativas pertinentes (UNESCO. ISCED 2011, 2012; 

p.26). Assim, o instrumento classifica da seguinte maneira o que, no Brasil, 

chamamos de pré-escola: 

 

106. The educational properties of pre-primary education are 
characterised by interaction with peers and educators, through which 
children improve their use of language and social skills, start to 
develop logical and reasoning skills, and talk through their 
thought processes. They are also introduced to alphabetical and 
mathematical concepts, and encouraged to explore their 
surrounding world and environment. Supervised gross motor activities 
(i.e. physical exercise through games and other activities) and play-

http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002230/223059por.pdf
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based activities can be used as learning opportunities to promote 
social interactions with peers and to develop skills, autonomy and 
school readiness. (UNESCO. ISCED 2011, 2012; p.27. Grifo nosso) 

 

Já os critérios para classificação no nível ISCED 1, educação primária, ou 

anos iniciais do ensino fundamental, são: a instrução sistemática de conhecimentos, 

habilidades e competências fundamentais, organizada por apenas um professor 

principal de cada classe e constituindo uma etapa obrigatória da educação 

(UNESCO. ISCED 2011, 2012; p.30).  

 

125. The boundary between ISCED level 0 and level 1 coincides with 
the transition point in an education system where systematic 
teaching and learning in reading, writing and mathematics 
begins. Although some ISCED level 0 programmes may already 
provide some introduction in reading, writing and mathematics, 
these programmes do not yet give children sound basic skills in 
these areas, and thus do not sufficiently fulfil the criteria for 
classification as ISCED level 1. The transition from pre-primary to 
primary education is typically marked by entry into nationally 
designated primary, elementary or basic educational institutions 
or programmes.  

126. Typically, one main teacher is responsible for a group of 
children and facilitates the learning process, often organized 
around units, projects or broad learning areas with an integrated 
approach (particularly in the early years of primary education). 
However, a class may have other teachers, especially for certain 
specialised subjects. Teachers at ISCED level 1 are typically trained 
in pedagogical approaches for core subjects. In contrast, in ISCED 
level 2 programmes there may be more than one teacher instructing 
different subject areas, often with more in-depth training in particular 
subjects. (UNESCO. ISCED 2011, 2012; p.30-31. Grifos nossos) 

 

Pelos critérios acima, é esperado que as crianças terminem a pré-escola 

(ISCED 0) já tendo tido contato com o processo de alfabetização e com conceitos 

elementares de Matemática, além iniciar o desenvolvimento da capacidade de 

raciocínio, de comunicação e socialização. Para a etapa seguinte (ISCED 1 – no 

Brasil equivalanete aos anos iniciais do ensino fundamental) os critérios apontam 

para a exposição dos alunos ao que cada país julgar que seja “sound basic skills” 

em leitura, escrita e Matemática. Como será mostrado na próxima sessão, até a 

homologação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) em dezembro de 2017, 

não havia, no Brasil, um parâmetro federal para a conclusão de cada etapa 
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educacional. Existem, entretanto, parâmetros nacionais para o 3º, 5º e 9º anos do 

ensino fundamental (ISCED 1), estabelecidos, respectivamente, pela Avaliação 

Nacional de Alfabetização (ANA78) e a Prova Brasil, além de outras medidas 

adotadas em estados e até em municípios.  

2.4 O direito ao "conhecimento poderoso" e ao "poder do 
conhecimento" 

Antes de apresentar o que aferem algumas das avaliações externas 

brasileiras, confrontando-as com as de Sobral, é preciso complementar o argumento 

de que as avaliações e a parametrização fazem parte do processo de aquisição do 

direito à educação, mecanismo utilizado no Município como eixo estruturante das 

suas reformas educacionais, ou seja, parte relevante de seu "segredo". 

Como foi mostrado no início deste Capítulo, está em curso uma evolução 

histórica na definição do direito humano à educação. Aparentemente, ao longo do 

tempo, em particular após a Declaração Universal, a Humanidade vem procurando 

uma fórmula para explicitar o permanente desejo de vencer a opressão e alcançar a 

igualdade entre os homens por meio, entre outros, do acesso à educação formal. 

Uma aspiração que se materializa em ritmos diferentes, a depender do contexto de 

cada país ou território, e que vem sendo captada e promovida pelas agências 

multilaterais citadas anteriormente, além de outros atores políticos e técnicos que se 

mobilizam para o mesmo fim. Nesse período, houve uma maior conscientização a 

respeito do papel do conhecimento, escolar ou não, como forma de exercer o poder 

e de perpetuá-lo dentro dos mesmos grupos sociais de uma geração para a 

seguinte. Essa percepção explícita e disseminada de que poder e conhecimento 

andam juntos vem ensejando reações combativas, no sentido de estabelecer 

estratégias para compartilhar conhecimento com o intuito de compartilhar poder. É 

justamente esse o fenômeno que enseja a presente análise de um caso como o de 

Sobral.  

                                            
78 A partir de 2018 a ANA será aplicada no 2º ano. 
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O direito à educação de forma especificada vem ganhando cada vez mais a 

configuração de política pública sob a forma de documentos curriculares como 

normativa legal. Não se trata do ramo da Ciência da Educação que estuda filosofia e 

sociologia dos fundamentos curriculares, mas de trabalhos técnicos de amplitude 

restrita, no sentido de estabelecer uma lista organizada, hierarquizada e progressiva 

de competências, habilidades e conteúdos que cada governo julga como sound skills 

para suas redes de ensino. Ou seja, a trajetória histórica do direito à educação 

passou pela introdução de novas políticas públicas, com desenho definido – uma 

estratégia para construir o entendimento comum do que seria o direito à educação 

de cada aluno sob a tutela do Estado.  

O Brasil não contava com esse tipo de normativa em nível nacional até a 

homologação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) em dezembro de 2017, 

embora vários estados – e até municípios – já tivessem seus próprios documentos 

curriculares (Cenpec, 2015). Em nível nacional, a referência anterior eram os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (Brasil, MEC, 1997). A entrada dessa nova 

política no processo histórico descrito anteriormente deu-se em um ponto de 

inflexão: o Education Reform Act de 1988 do Reino Unido, que especificou como 

normativa o que os alunos deveriam aprender em cada série, em toda a educação 

compulsória. Seu idealizador, Kenneth Baker, que à época ocupava o equivalente 

britânico ao cargo de Ministro da Educação, avaliou em uma entrevista ao jornal 

inglês The Guardian em 2008: 

 

"The national curriculum was necessary then and it is necessary now. 
There was a huge variety of performance in schools. Somebody 
studying in Northumberland, if they had to move down to London, 
where were they? They'd already done dinosaurs twice and they'd 
do dinosaurs again there ... it was also important to improve the 
quality of education, particularly in socially deprived areas, 
because in many of those areas the bright kids were not really being 
stretched and the less bright kids were not getting the sort of 
education they should be getting." […] 

"It involved parents more. The amount of parental involvement in 
education today is out of all proportion to what it was in the 
1980s. Parents today are much better informed about the education 
of their children. It has been a force for good, there's no question 
about that." (The Guardian, 2008. Aspas no original, grifos nossos) 

 



Capítulo 2  112 

O currículo inglês inspirou muitos países a criarem seus próprios documentos, 

com os mesmos objetivos: equidade, aumento da demanda acadêmica, organização 

do sistema e engajamento de pais e alunos. Esse processo de especificação 

curricular mais detalhada e obrigatória, que agora chega ao Brasil em âmbito 

nacional, ocorre em um contexto no qual determinados grupos sociais têm seus 

direitos à educação limitados por uma armadilha, que impede ou dificulta a 

mobilidade social pelo compartilhamento de poder e que opera disfarçada pela 

lógica invisível do fracasso escolar sistemático. Há os que acreditam que o sistema 

educacional baseado no fracasso escolar que configura essa gaiola transparente é 

blindado pelo sistema econômico, mas existem também os que acreditam que ela 

possa ser desarmada, sem que seja necessária uma revolução social e 

econômica79.  

O autor que talvez tenha descrito, em maior detalhe, o aprisionamento de 

determinados grupos sociais por uma arapuca educacional institucionalizada, com 

suas formulações teóricas e constatações empíricas mais propagadas pelo mundo, 

em particular no Brasil, parece ter sido Pierre Bourdieu (1930-2002). De fato, 

Bourdieu e seu colega Jean-Claude Passeron ([1970] 1975) afirmam, em sua icônica 

obra "A Reprodução", que o "sistema de educação" é "um conjunto de mecanismos 

institucionais ou habituais pelos quais se encontra assegurada a transmissão entre 

as gerações da cultura herdada do passado (isto é, a informação acumulada)" 

(BOURDIEU e PASSERON ([1970] 1975; p. 25). Segundo os autores, leis do 

mercado transformam essa informação acumulada em "capital cultural", por meio de 

uma percepção compartilhada do valor econômico ou simbólico dos resultados da 

educação – um prestígio atribuído a cada indivíduo educado que teve oportunidade 

de acumular conhecimento e habitus (op.cit). Os autores manifestam sua percepção 

                                            
79 Ver a conclusão do estudo “Consensos e dissensos em torno de uma Base Nacional Comum Curricular no 
Brasil Relatório de Pesquisa”. Cenpec (2015); p. 44-45 e as discussões de Michael Young a respeito:  
YOUNG, Michael. Durkheim, Vygotsky e o currículo do futuro. Cadernos de Pesquisa, Trad. Maria Lúcia Mendes 
GOMES, Regina THOMPSON; Vera Luiza Visackis MACEDO. n. 117, p. 53–80, 2002. 
YOUNG, Michael. From Constructivism to Realism in the Sociology of the Curriculum. Review of Research in 
Education, v. 32, n. 1, p. 1–28, 2008. 
YOUNG, Michael. Para que Servem as Escolas? Educação e Sociedade, v. Vol. 28, n. n.101, p. 1287–1302, 
2007. 
YOUNG, Michael. Superando a crise na teoria do currículo: uma abordagem baseada no conhecimento. 
Cadernos Cenpec | Nova série, v. 3, n. 2, 2014. 
YOUNG, Michael. Teoria do currículo: o que é e por que é importante. Cadernos de Pesquisa, v. 44, n. 151, 
p. 190–202, 2014. 
YOUNG, Michael; MULLER, Johan. Verdade e veracidade na sociologia do conhecimento educacional. 
Educação em Revista, n. 45, p. 159–196, 2007. 
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probabilística a respeito da origem social dos alunos frente suas possibilidades 

educacionais e fazem um juízo pessimista em relação ao papel da escola que, na 

opinião deles, ao invés de distribuir o capital cultural, funciona como "reprodutora da 

estrutura das relações de forças entre as classes" (op.cit.). Ou seja, o sistema 

educacional formal seria uma espécie de cofre, que guarda o capital cultural de 

alguns grupos sociais de uma geração para a outra.  

O argumento deste Capítulo é que se o cofre for aberto por uma chave 

curricular, aumentam as chances de se compartilhar o capital cultural escolar, ou de 

diminuir seu valor individual: com mais pessoas tendo acesso ao mesmo tipo de 

conhecimento, a desigualdade do valor da educação formal causada pela 

discrepância de aprendizado tende a diminuir. Seria esse então o papel da escola. 

Para tal, é preciso saber o quê a escola deve ensinar a todos e monitorar o 

aprendizado para verificar se ele realmente ocorre de forma equitativa entre 

diferentes grupos sociais. Entretanto, há uma histórica questão de fundo que remete 

ao início deste capítulo: não se compartilha poder e valor sem alguma resistência. 

Às vezes é preciso sangue, suor e lágrimas para que todos os grupos sociais, quer 

dentro de cada nação, sociedade ou território, ou entre eles, possam compartilhar o 

que durante tanto tempo foi guardado nesse cofre imaginário, um tesouro valioso 

que pode dar acesso ao poder. 

A apresentação de um conjunto de reações institucionais ao que foi descrito 

por BOURDIEU e PASSERON é o cerne do Capítulo 3, mas aqui, quando se 

apresenta o argumento de que a parametrização da educação é uma estratégia para 

garantir o direito à educação e, portanto, ao compartilhamento de capital cultural 

escolar, o qual não se dá sem alguma resistência, é necessário fazer referência a 

um conceito que complementa a ideia de valor acumulado do conhecimento, mas 

cujo autor não compartilha do probabilismo de Bourdieu. Trata-se de o 

"conhecimento poderoso", formulado por Michael Young (YOUNG, 2013). O autor 

opõe-se frontalmente ao pessimismo quanto ao papel transformacional da escola. 

No artigo "Para que servem as escolas?", Young apresenta sua resposta:  

 

A idéia de que a escola é primordialmente um agente de transmissão 
cultural ou de conhecimento nos leva à pergunta “Que 
conhecimento?” e, em particular, questiona que tipo de conhecimento 
é responsabilidade da escola transmitir. Sendo aceito que as escolas 
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têm esse papel, fica implícito que os tipos de conhecimento são 
diferenciados. Em outras palavras, para fins educacionais, alguns 
tipos de conhecimento são mais valiosos que outros, e as 
diferenças formam a base para a diferenciação entre 
conhecimento curricular ou escolar e conhecimento não-
escolar. Existe algo no conhecimento escolar ou curricular que 
possibilita a aquisição de alguns tipos de conhecimento. Portanto, 
minha resposta à pergunta “Para que servem as escolas?” é que elas 
capacitam ou podem capacitar jovens a adquirir o conhecimento que, 
para a maioria deles, não pode ser adquirido em casa ou em sua 
comunidade, e para adultos, em seus locais de trabalho. (YOUNG, 
2007; p.1293-1294. Grifos nossos). 

 

Young conceitua o conhecimento escolar de duas formas: o "conhecimento 

dos poderosos" e o "conhecimento poderoso". O primeiro é o conhecimento de alto 

status que detém os que também detém o poder (YOUNG, 2007; p.1294). O 

segundo seria o conhecimento útil, que pode "fornecer explicações confiáveis ou 

novas formas de se pensar a respeito do mundo", é um “conhecimento 

especializado” (Ib.; p.1294-1295).  

 

[...] Um é o conhecimento dependente do contexto, que se 
desenvolve ao se resolver problemas específicos no cotidiano. Ele 
pode ser prático, como saber reparar um defeito mecânico ou 
elétrico, ou encontrar um caminho num mapa. Pode ser também 
procedimental, como um manual ou conjunto de regras de saúde e 
segurança. O conhecimento dependente de contexto diz a um 
indivíduo como fazer coisas específicas. Ele não explica ou 
generaliza; ele lida com detalhes. O segundo tipo de conhecimento é 
o conhecimento independente de contexto ou conhecimento teórico. 
É desenvolvido para fornecer generalizações e busca a 
universalidade. Ele fornece uma base para se fazer julgamentos e é 
geralmente, mas não unicamente, relacionado às ciências. É esse 
conhecimento independente de contexto que é, pelo menos 
potencialmente, adquirido na escola e é a ele que me refiro como 
conhecimento poderoso. (Ib.; p.1296. Destaques no original). 

 

O autor explica no artigo "Superando a crise na teoria do currículo: uma 

abordagem baseada no conhecimento as diferenças entre eles" (YOUNG, 2014): 

 

Ele é especializado, tanto na maneira como é produzido (em cursos, 
seminários e laboratórios) quanto na maneira como é transmitido (em 
escolas, faculdades e universidades), e essa especialização se 
expressa na fronteira entre áreas de conhecimento e disciplinas 
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escolares que definem seu foco e seus objetos de estudo. Em outras 
palavras, não me refiro ao conhecimento geral. Isso não significa que 
os limites sejam fixos e imutáveis. No entanto, significa que o 
aprendizado e a pesquisa interdisciplinar dependem do 
conhecimento baseado nas áreas disciplinares.  

Ele é diferente das experiências que os alunos levam para a escola 
ou que os estudantes mais velhos levam para a faculdade ou a 
universidade. Essa diferença expressa-se nos limites conceituais 
entre o conhecimento cotidiano e o escolar. (YOUNG, 2014, p. 
234-235. Grifos nossos) 

 

A questão é que o valor primeiro tipo de conhecimento (dos poderosos) pode 

ser infinitamente mais alto que o do segundo (o poderoso ou útil), então seria 

desejável elaborar uma fórmula que medisse ambos, pois a justiça social promovida 

pela instituição escolar seria alcançada quando a diferença dos dois fosse igual ou 

tendesse a zero. De fato, Bourdieu e Passeron fazem menção a uma quase fórmula 

matemática, mas consideram utópica a "democratização do ensino pela 

racionalização da pedagogia" (BOURDIEU e PASSERON ([1970] 1975; p. 63): 

 

[a] produtividade específica [do trabalho pedagógico do sistema de 
ensino] varia em razão inversa da distância entre o arbitrário cultural 
dominante e o arbitrário cultural dos grupos ou classes sobre os 
quais ele se exerce, a privar os membros das classes dominadas dos 
benefícios materiais e simbólicos da educação realizada. (grifo 
nosso) 

 

O argumento central deste Capítulo é baseado na percepção de Young: 

 

Eu parto do princípio de que a pergunta do currículo ‘qual 
conhecimento?’ deva ser tanto uma questão epistemológica – que 
define o que constitui o direito de aprendizado dos alunos em 
diferentes etapas e em diferentes campos de especialidade – quanto 
uma questão de justiça social, a saber, o direito ao 
conhecimento para todos os alunos, ainda que eles o rejeitem 
ou o considerem difícil. Se certo conhecimento é ‘melhor’, como 
podemos negá-lo a todos os alunos? (YOUNG, 2014, p. 236. Grifos 
nossos) 

 

Para os otimistas, que acreditam que os sistema escolar pode estreitar o 

fosso entre o conhecimento adquirido e acumulado entre as classes sociais, o que 
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parece estar sendo, aos poucos, alcançado em Sobral e no Ceará, é preciso antes, 

vencer o desafio de medir a distância entre o que aprendem os alunos de diferentes 

classes sociais ou níveis socioeconômicos (NSE). É preciso, portanto, em primeiro 

lugar, definir parâmetros de aprendizagem equitativos (ou seja, ambiciosos para 

todos), baseados no conhecimento poderoso dos poderosos e criar instrumentos 

que permitam sua aferição de forma adequada e confiável. A partir daí, desenvolver 

os meios concretos de expor os alunos a esse conhecimento e, por meio de 

instrumentos de medição eficazes, observar, no tempo, como cada tipo de aluno 

performa em relação aos parâmetros pré-estabelecidos e fazer, permanentemente, 

as correções que a vigília atenta aponta como desafio. Na sessão a seguir, serão 

apresentados alguns desses mecanismos de compartilhamento de conhecimento 

aplicados no Brasil, Ceará e Sobral, comparados com alguns exemplos de países 

desenvolvidos. 

2.5 Estabelecendo parâmetros no Brasil 

Retomando a abordagem histórica do direito à educação, materializar um 

sistema de educação formal compulsório, universalizado e de qualidade, com todos 

os benefícios tangíveis e intangíveis que proporciona, é um requisito básico para 

qualquer nação que se pretenda inserir na Idade Contemporânea. Como os 

benefícios concretos de uma educação formal de qualidade são condição 

absolutamente necessária para garantir a fruição dos demais direitos humanos, é 

essencial estabelecer o que seja qualidade para além da matrícula e da frequência 

escolar. Mas, qualidade é um conceito que parece muito amplo. O que, pela análise 

das proposições formais, a tendência à parametrização mostrada anteriormente 

deixa evidente, é uma percepção, pelo menos ao nível do desenho da política 

pública, de que qualidade, na perspectiva do gestor público, pode ser medida pelo 

aprendizado do alunos. A discussão, então se desloca para como definir esses 

parâmetros, em que nível de detalhe, abrangência e rigor acadêmico. Entretanto, 

cabe a ressalva de que a educação formal, mesmo que de qualidade, não é 

condição suficiente para solucionar todas as questões estruturais e conjunturais de 

uma nação, território ou país, cujas consequências possam por em risco os objetivos 
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mais amplos da Declaração Universal. Como desdobramento dessa dependência de 

fatores externos, as políticas educacionais devem ser incluídas e analisadas em um 

contexto mais amplo de políticas sociais e de garantia dos demais direitos humanos.  

Como já foi apontado, os princípios fundamentais da Constituição da 

República do Brasil inspiram-se pelos mesmos desígnios da Declaração Universal. 

Em relação à educação, desde sua promulgação e por meio de sucessivas 

emendas, a sociedade brasileira se comprometeu a prover educação compulsória e 

de qualidade, para indivíduos dos 4 aos 17 anos de idade: 

 

Art. 205. A educação, direito de todos e 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. 

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes 
princípios:  

[...] 

VII – garantia de padrão de qualidade. 

[...] 

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado 
mediante a garantia de: 

I – educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 
(dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita 
para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria; 

II – progressiva universalização do ensino médio gratuito; [...] 
(BRASIL, 1988) 

 

O Governo Federal brasileiro, por meio do Ministério da Educação, acredita 

que uma das formas de monitorar o cumprimento do que determina a Constituição 

Federal é a institucionalização de um Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Básica80: 

 

                                            
80 Constituído pelas seguintes avaliações: Avaliação Nacional da Educação Básica – Aneb, que abrange, de 
maneira amostral, alunos das redes públicas e privadas do país, em áreas urbanas e rurais, matriculados na 4ª 
série/5ºano e 8ªsérie/9ºano do Ensino Fundamental e no 3º ano do Ensino Médio; Avaliação Nacional do 
Rendimento Escolar - Anresc (também denominada "Prova Brasil"), avaliação censitária envolvendo os alunos 
da 4ª série/5ºano e 8ªsérie/9ºano do Ensino Fundamental das escolas públicas das redes municipais, estaduais e 
federal e pela A Avaliação Nacional da Alfabetização – ANA, avaliação censitária envolvendo os alunos do 3º 
ano do Ensino Fundamental das escolas públicas. (Fonte: INEP. http://provabrasil.inep.gov.br/aneb-e-anresc. 
Acesso 2/7/2015 

http://provabrasil.inep.gov.br/aneb-e-anresc.%20Acesso%202/7/2015
http://provabrasil.inep.gov.br/aneb-e-anresc.%20Acesso%202/7/2015
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O Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) tem como 
principal objetivo avaliar a Educação Básica brasileira e contribuir 
para a melhoria de sua qualidade e para a universalização do acesso 
à escola, oferecendo subsídios concretos para a formulação, 
reformulação e o monitoramento das políticas públicas voltadas para 
a Educação Básica. (http://provabrasil.inep.gov.br/aneb-e-anresc. 
Acesso 2/7/2015) 

 

De fato, não apenas o Governo Federal, mas os governos das unidades 

subnacionais – estados e municípios – também acreditam que é possível medir e 

acompanhar a garantia do direito à educação por meio de avaliações externas e 

muitos deles adotaram sistemas de verificação de desempenho de seus próprios 

alunos. Assim, desde a década de 1990, uma cultura de avalição sistemática e 

institucionalizada vem sendo disseminada pelo País, como se vê no gráfico a seguir. 

Gráfico 2.4.1 – Linha do tempo, avaliações estaduais (1990 – 2015) 

 
Fonte: Reproduzido de Oliveira, LK. Sistemas Estaduais de Avaliação da Educação Básica, CAED, s/d. 
Disponível em: http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-
permanentes/ce/audiencias-publicas-1/apresentacoes/apresentacao-lina-katia-ufjf-sistemas-de-avaliacao-da-
educacao-basica. Acesso em 3 de abril de 2018. Atualizado de Brooke et al., 2015; p.89 
 

O gráfico mostra que dois estados iniciaram seus próprios sistemas de 

avaliação logo a seguir da criação do Saeb em 1990: Ceará (Sistema Permanente 

de Avaliação da Educação Básica do Ceará – Spaece) e Minas Gerais (Sistema 

http://provabrasil.inep.gov.br/aneb-e-anresc.%20Acesso%202/7/2015
http://provabrasil.inep.gov.br/aneb-e-anresc.%20Acesso%202/7/2015
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Mineiro de Avaliação da Educação Pública – Simave), em 1992. O Ceará passou a 

utilizar a escala do Saeb em 2001 e Minas Gerais, em 2000. Ambos estabeleceram 

também seus próprios sistemas de avaliação do processo de alfabetização antes da 

Avaliação Nacional de Alfabetização, que só foi criada no contexto do Pacto 

Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (Pnaic), em 201281:  o Ceará, com o 

Spaece-Alfa em 2007, e Minas Gerais, com o Programa de Avaliação da 

Alfabetização – Proalfa, em 2005. 

Vieira (2007) relata o desenvolvimento do Sistema Permanente de Avaliação 

da Educação Básica do Ceará (Spaece): 

 

[...] O Ceará foi um dos primeiros estados da federação a criar um 
sistema estadual, em 1992, com uma experiência piloto de Avaliação 
do Rendimento Escolar dos Alunos de 4ª e 8ª séries (avaliação das 
quartas e oitavas) numa amostra de 156 escolas da rede estadual e 
14.600 alunos de 4ª e 8ª séries do Ensino Fundamental da cidade de 
Fortaleza.  

Passando por várias denominações e modificações ao longo de sua 
implementação, o Sistema Permanente de Avaliação da Educação 
Básica do Ceará (Spaece) foi criado com a finalidade de 
subsidiar a formulação de políticas educacionais voltadas para a 
melhoria da aprendizagem com base na aferição do 
desempenho escolar de alunos. De uma amostra inicial restrita a 
apenas um município, o Spaece foi gradativamente ampliado. 
Primeiro, estendendo-se aos quatorze municípios sedes das antigas 
Delegacias Regionais de Educação (Dere), hoje Centros Regionais 
de Desenvolvimento da Educação (Crede), em número de 21. Em 
2003 passou a atingir todas as cidades do Ceará, com uma amostra 
de 28.557 alunos de 8ª série do Ensino Fundamental e de 3ª série do 
Ensino Médio. Em 2004 ocorre a maior e mais significativa mudança 
no Spaece, quando se passa a incorporar a rede municipal de 
ensino, avaliando o maior contingente de escolas e estudantes desde 
sua criação. Nesse ano, foram avaliadas 2.631 escolas públicas 
(estaduais e municipais) e 187.577 alunos: 72.787 da rede estadual e 
114.790 da rede municipal. Participaram ainda, respondendo a 
questionários, 2.600 diretores e 9.550 professores das escolas/séries 
avaliadas. Mantiveram-se as coortes de 4ª e 8ª séries do Ensino 
Fundamental e 3ª série do Ensino Médio, e as disciplinas Língua 
Portuguesa e Matemática.” (VIEIRA, 2007; p. 50. Grifo nosso) 

 

E explica características importantes de sua concepção: um instrumento para 

vencer a cultura de fracasso escolar descrita no Capítulo 1, um mecanismo de 

                                            
81 Portaria nº 867, de 4 de julho de 2012 
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gestão de política educacional e o caráter de colaboração entre Governo Estadual e 

seus municípios: 

 

Com o sistema implementado a partir de então, a rede pública 
cearense passou a contar com diferentes tipos de relatórios 
(Relatório Geral, Relatórios Regionais, Relatórios Pedagógicos e 
Boletins Escolares), que foram publicados e divulgados amplamente 
em todo o Estado. Pode parecer pouco, mas esse foi um avanço 
sem precedentes na construção de uma gestão para o sucesso 
escolar, ainda que os resultados nos deixem apreensivos. Trata-
se, com efeito, de uma inovação com forte potencial de reverter 
a cultura do fracasso escolar. Pela primeira vez trabalhou-se com 
instrumentos que auxiliam a escola a enxergar seu próprio 
desempenho, identificando fraquezas e potencialidades, o que 
representa importante subsídio para sua melhoria. Esse trabalho foi 
feito em todas as regiões e municípios do Estado, sem distinção 
entre escolas municipais ou estaduais. A melhoria da escola pública 
requer um entendimento de tal natureza e a concepção de uma rede 
única de ensino. (VIEIRA, 2007; p. 51; grifos nossos) 

 

Outra característica do Spaece é a transparência com que são apresentados 

dados, resultados e relatórios técnicos, a partir de uma abordagem pedagógica e 

não punitiva. Por exemplo, as planilhas com os resultados por escola, município, 

Crede (Coordenadoria Regionais de Desenvolvimento da Educação), etc. podem ser 

obtidas diretamente do site82 da Secretaria de Educação do Governo do Estado do 

Ceará (Seduc-CE), enquanto no Estado de São Paulo, é necessário invocar a Lei de 

Transparência para se ter acesso aos mesmos dados83: 

 

O trabalho de socialização dos indicadores de resultados 
envolve uma pedagogia de difusão. Nada do que foi feito teve 
nenhum caráter punitivo, mas antes procurou dimensionar 
problemas de ensino-aprendizagem, assim como as zonas de 
excelência para o conjunto da rede pública. Nesse contexto, algumas 
perguntas são inevitáveis. Por que algumas escolas estão obtendo 
maior êxito na promoção do sucesso escolar que outras? O que isso 
tem a ver com a gestão? A existência e a socialização de indicadores 
com os quais trabalhar oferecem à comunidade escolar elementos 
para a construção de uma cultura de avaliação que envolve múltiplas 
dimensões.”. (VIEIRA, 2007; p. 51; grifos nossos) 

 

                                            
82 http://www.seduc.ce.gov.br/index.php/avaliacao-educacional/5170-spaece 
83 O que foi o meu caso. Meu protocolo de solicitação número 32456182712 de 16/02/2018, foi atendido em 
19/3/2018, depois de um pedido de prorrogação. 
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A importância da coleta e difusão de informações sobre a dimensão da 

qualidade da educação como princípio constitucional do direito à educação, ou 

talvez melhor dizendo, como institucionalização do direito humano à educação, é 

lembrada por Oliveira e Araújo (2005): 

 

Cabe, pois, criar as condições de efetivação do princípio 
constitucional do padrão de qualidade do ensino (art. 206, inciso VII 
da Constituição Federal) como nova dimensão do direito à educação. 
O reconhecimento dessa necessidade não nos exime, pesquisadores 
da área de educação, do desafio e da responsabilidade de traduzir o 
“padrão de qualidade” num conjunto de indicadores passível de 
exigência judicial. (OLIVEIRA; ARAÚJO, 2005; p. 23) 

 

Além de avaliações em nível nacional e local, as autoridades educacionais 

brasileiras acreditam que a participação em iniciativas internacionais de 

monitoramento educacional também pode contribuir para o aprimoramento do 

sistema educacional brasileiro: 

 

Dentro de seu âmbito de atuação, o Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) desenvolve diversas 
ações internacionais, que incluem a participação em projetos de 
avaliação da educação básica e superior e a produção de 
indicadores educacionais comparáveis internacionalmente. 

Participar de projetos desenvolvidos por organismos internacionais 
revela-se de grande importância para o Inep, uma vez que as 
atividades conjuntas para troca de experiências entre os 
especialistas em educação dos países envolvidos possibilitam o 
aprimoramento e o fortalecimento dos sistemas de informação e 
avaliação. 

O Inep possui uma Assessoria de Relações Internacionais que 
acompanha os trabalhos de suas Diretorias nesses projetos, além de 
articular-se com organismos nacionais e internacionais, visando a 
cooperação institucional e técnica." 
(http://portal.inep.gov.br/apresentação. Acesso em 6/11/2015) 

 

De tal forma arraigou-se no Brasil essa percepção da necessidade de aferir o 

direito à educação por meio de indicadores padronizados e, mais recentemente, de 

que esses indicadores tenham alguma correspondência com similares em nível 

internacional, que o Ministério da Educação (MEC), ao criar, em 2005, um índice 

nacional de performance dos sistemas educacionais, aferível desde cada aluno e 
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reportável ao nível das escolas, municípios, estado e País – Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) –, propôs que o Saeb, em âmbito 

nacional, "conversasse", com o Pisa em âmbito internacional. Embora, do ponto de 

vista da medição de proficiência, estabelecer essa relação linear possa ser 

discutível, como se vai mostrar mais adiante, uma decisão como essa em âmbito 

federal denota a compreensão de que é necessário contar com um amplo sistema 

que monitore a evolução do direitos dos brasileiros à educação de qualidade e 

também que esse sistema inclui comparações internacionais: 

 

O Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) é o 
indicador objetivo para a verificação do cumprimento das metas 
fixadas no Termo de Adesão ao Compromisso "Todos pela 
Educação", eixo do Plano de Desenvolvimento da Educação, do 
Ministério da Educação, que trata da educação básica. […]  

A definição de uma meta nacional para o Ideb em 6,0 significa dizer 
que o país deve atingir em 2021, considerando os anos iniciais do 
ensino fundamental, o nível de qualidade educacional, em termos 
de proficiência e rendimento (taxa de aprovação), da média dos 
países desenvolvidos (média dos países membros da OCDE) 
observada atualmente. Essa comparação internacional foi possível 
devido a uma técnica de compatibilização entre a distribuição das 
proficiências observadas no Pisa e no Saeb. 
(http://portal.inep.gov.br/internacional-novo-pisa-opisaeideb. Acesso 
2/7/2015. Grifos nossos). 

 

Como consequência dessa percepção, o atual Plano Nacional de Educação 

(2014-2024)84, incorporou o monitoramento externo como um de seus objetivos. A 

meta 7, diz o seguinte: 

Meta 7: fomentar a qualidade da educação básica em todas etapas e 
modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem de 
modo a atingir as seguintes médias nacionais para o IDEB: 

IDEB 2015 2017 2019 2021 

Anos iniciais do ensino fundamental 5,2 5,5 5,7 6,0 

Anos finais do ensino fundamental 4,7 5 5,2 5,5 

Ensino médio 4,3 4,7 5 5,2 

[...] 

Estratégias: 

                                            
84 Lei nº 13.005, de 25 de Junho de 2014. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-
2014/2014/Lei/L13005.htm. Acesso em 6/11/2015 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.005-2014?OpenDocument
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[...] 

7.11) melhorar o desempenho dos alunos da educação básica nas 
avaliações da aprendizagem no Programa Internacional de Avaliação 
de Estudantes – PISA, tomado como instrumento externo de 
referência, internacionalmente reconhecido, de acordo com as 
seguintes projeções: 

PISA 2015 2018 2021 

Média dos resultados em matemática, 
leitura e ciências 

438 455 473 

 

Se as metas de progresso educacionais do Brasil foram ancoradas tanto no 

Saeb/Prova Brasil, quanto no Pisa, e o próprio governo brasileiro estabeleceu uma 

relação entre as duas medidas (GREMAUD e FERNANDES, 2009), é preciso 

compreender melhor o que elas significam e sua relação com o direito à educação. 

2.6 O que aferem as avaliações externas em Sobral, no Ceará, no 
Brasil e no Pisa em relação à leitura? 

Nesta sessão, para explicar alguns parâmetros de aprendizagem e o 

desempenho dos alunos sobralenses, cearenses e brasileiros em relação a eles, 

serão feitos dois recortes: um para o início da escolarização – com foco no processo 

mais elementar da educação, a alfabetização – e outro para o final do ensino 

fundamental, que coincide com a aplicação do Programa Internacional de Avaliação 

dos Estudantes (Pisa). Será feita, para ambos, uma comparação com parâmetros 

internacionais, com o objetivo de estimar possíveis discrepâncias de expectativas 

entre os vários recortes territoriais. 

Como já foi visto, no Ceará e na maioria dos estados brasileiros, os alunos 

são submetidos a avaliações externas obrigatórias nacionais, estaduais (ambas 

censitárias) e ao Pisa (amostral). Em Sobral, como em muitos outros municípios, os 

alunos passam regularmente também por avaliações externas locais. Alí, essas têm 

início no último ano da educação infantil para fornecer ao professor do 1º ano do 

ensino fundamental um diagnóstico individualizado que lhe permita estabelecer 

estratégias pedagógicas para que todos os seus alunos concluam o 1º ano 
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alfabetizados. Essa é a meta 1 do programa de alfabetização do Município, que teve 

início em 2001.  

Este programa tem enorme importância para a política pública nacional de 

alfabetização, pois que inspirou, em nível estadual, a partir de 2007, o Programa 

Alfabetização na Idade Certa (PAIC85) do Ceará, tendo como base as conclusões do 

Comitê Cearense para a Eliminação do Analfabetismo Escolar86,87 (2004-2006) que 

levou à criação do Sistema Estadual de Monitoramento da Alfabetização, o  Spaece-

Alfa. Por sua vez, em nível federal, o PAIC influenciou a elaboração do Pacto 

Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC)88 do Ministério da Educação, 

em 2012, que incluiu a Avaliação Nacional de Alfabetização (ANA) como uma de 

suas estratégias. 

O Comitê Cearense para a Eliminação do Analfabetismo Escolar (CCEAE) foi 

instituído pela Assembléia Legislativa do Estado do Ceará em 25 de março de 2004, 

sob a liderança do então Deputado Ivo Gomes, à época em seu primeiro mandato 

legislativo (2003-2006). Ivo Gomes tinha sido Chefe de Gabinete de seu irmão Cid 

Gomes em sua primeira gestão como Prefeito de Sobral (1997-2000) e Secretário de 

Educação nos dois primeiros anos de seu segundo mandato (2001-2004).  

Ivo Gomes levou seu aprendizado sobre gestão de política educacional em 

nível municipal para a Assembléia Legislativa do Estado e para o CCEAE, como 

forma de mobilizar atores relevantes para a questão do analfabetismo perpetuado 

dentro das escolas. O CCEAE escancarou para esses atores, de forma 

institucionalizada, a cultura do fracasso escolar descrita no Capítulo 1. Esse 

protagonismo no estabelecimento de uma agenda de reforma educacional para a 

qualidade será discutido em maior profundidade no Capítulo 4 "Os (outros) Segredos 

de Sobral". Neste ponto é apenas importante mostrar a centralidade da avaliação 

institucional do direito à educação na política educacional de Sobral e do Ceará e 

apresentar a relação causal que existe entre fatos ocorridos em Sobral, no 

                                            
85 http://www.paic.seduc.ce.gov.br/index.php/o-paic/historico/historia. Acesso em 20 de fevereiro de 2018. 
86 
http://www.paic.seduc.ce.gov.br/images/biblioteca/relatorio_final_comite_cearense_eliminacao_analfabetismo/rev
ista_unicef.pdf. Acesso em 20 de fevereiro de 2018. 
87 SUMIYA, 2015. 
88 http://g1.globo.com/ceara/noticia/2012/11/experiencia-de-sobral-no-ce-inspira-programa-de-alfabetizacao - 
nacional. html. Acesso em 20 de fevereiro de 2018. 
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Legislativo do Estado do Ceará e no Executivo do Governo Federal, pois eles 

guardam íntima relação com a segunda pergunta que motiva a presente pesquisa: "é 

possível “sobralizar” a educação brasileira?".  

Para um maior detalhamento desse processo de transferência de tecnologia 

educacional do Município de Sobral para o Estado do Ceará, ver: 

a) SUMIYA, Lilia Asuca, A hora da alfabetização: atores, ideias e 

instituições na construção do PAIC-CE, Tese (Doutorado em 

Administração), Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte, Natal, RN, 2015 e  

b) AGUIAR, Rui Rodrigues; GOMES, Ivo Ferreira; CAMPOS, Márcia Oliveira 

Cavalcante (Orgs.), Relatório Final do Comitê Cearense para a Eliminação 

do Analfabetismo Escolar: educação de qualidade, começando pelo 

começo, Fortaleza, Ceará: ALECE – Assembleia Legislativa do Estado do 

Ceará, 2006. 

Em Sobral, o sistema de monitoramento do aprendizado, instituído em 2001, 

cobre, além da avaliação ao final do último ano do ensino infantil, todos os anos do 

ensino fundamental para Língua Portuguesa e Matemática, a partir das matrizes 

pedagógicas do Saeb e do Spaece. Os itens são elaborados localmente para 

aplicação, em cada escola, por avaliadores externos treinados pela Secretaria de 

Educação (apenas na educação infantil é que os próprios professores aplicam as 

avaliações preparadas pela Secretaria).  

O sistema cearense, por sua vez, teve início com o Spaece em 1992 e 

incorporou o Spaece-Alfa a partir do CCEAE em 2007. Avalia o 2º ano do ensino 

fundamental, para as competências relacionadas à alfabetização, os últimos anos do 

ensino fundamental (5º e 9º), além dos alunos de Educação de Jovens e Adultos 

(EJA). Esse sistema é operado pelo Estado do Ceará, em parceria com seus 184 

municípios, pois, como já foi explicado, o ensino fundamental cearense é 

praticamente 100% municipalizado nessas etapas. Para ensino médio, são 

avaliados todos os anos, sendo que no 3º ano e para a segunda etapa do EJA, o 

Spaece avalia as quatro áreas da Matriz de Referência do Exame Nacional do 

Ensino Médio (ENEM) – (CEARÁ e CAED, 2016). O quadro a seguir apresenta um 
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resumo das avaliações obrigatórias para o Ceará e Sobral, incluindo as que são 

coordenadas pela instância federal, como a Prova Brasil e o Pisa. 

Quadro 2.6.1 – Avaliações obrigatórias para as escolas públicas sobralenses, 
cearenses e brasileiras 

Série escolar  Nome da avaliação e 
ano de instituição 

Abrangência Conhecimento 
avaliado 

Final do Infantil V 
 

Avaliação diagnóstica 
para entrada no 1º 
ano 
 
(desde 2001) 

Sobral - Todos os 
alunos que estejam 
cursando o último ano 
do infantil V 

Fluência, 
decodificação, 
compreensão leitora, 
escrita, Matemática e 
Artes 

1º e 2º ano do EF 
 

Avaliação externa 
 
 
(Desde 2001) 

Sobral - Censitária 
para cada série 

Fluência, 
decodificação, 
compreensão leitora, 
escrita e Matemática 

2º ano do EF 
 

Spaece Alfa - anual 
 
(Desde 2008) 

Ceará - Censitária Apropriação do 
sistema de escrita e 
leitura 

3º ano EF 
 

Avaliação Nacional da 
Alfabetização - ANA - 
bianual 
 
 
 
 
(desde 2012) 

Brasil - Censitária 
para escolas com, 
pelo menos, 10 
estudantes 
matriculados em 
turmas regulares do 
3º ano do Ensino 
Fundamental, a partir 
de 2018 passará a ser 
aplicada no 2º ano 

Leitura, escrita e 
Matemática 

5º e 9º ano EF e 
3º ano EM 

Avaliação Nacional do 
Rendimento Escolar - 
Prova Brasil  
 
(desde 2005) 
 
e Avaliação Nacional 
da Educação Básica – 
Aneb 
 
(desde 1991) 
 
Ambas bianuais 

Brasil - Censitário 
para as escolas 
públicas que contam 
com, no mínimo, 20 
alunos matriculados 
nas séries/anos 
avaliados. É a mesma 
prova usada na Aneb, 
que além de ter 
caráter amostral, 
inclui as escolas 
privadas. 

Língua Portuguesa 
(compreensão leitora) 
e Matemática 

5º ano EF e 9º 
ano EF, EJA 1 e 
1º/ 2º anos do EM 
 
 

Spaece - anual 
 
(desde 2001) 

Ceará - censitário Língua Portuguesa 
(compreensão leitora) 
e Matemática 

3º anos do EM e 
EJA 2 
 
(Desde 2007) 

Utiliza a as quatro 
áreas da matriz do 
ENEM para o 3º ano 
do EM e EJA de EM 

Continua na próxima página   

http://portal.inep.gov.br/sobre-a-anresc
http://portal.inep.gov.br/sobre-a-anresc
http://portal.inep.gov.br/sobre-a-anresc
http://portal.inep.gov.br/sobre-a-aneb
http://portal.inep.gov.br/sobre-a-aneb
http://portal.inep.gov.br/sobre-a-aneb
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Série escolar  Nome da avaliação e 
ano de instituição 

Abrangência Conhecimento 
avaliado 

Alunos de 15 
anos que estejam 
matriculados nas 
escolas da 
amostra a partir 
do 7º ano 

Pisa - trianual 
(Desde 2000) 

Amostral em nível 
nacional e 
subnacional (UFs) 
para os países da 
OCDE e parceiros 
(não membros que 
desejem participar). 
Não é possível saber 
se Sobral foi ou não 
incluído na amostra 
do Pisa.89 

Capacidade de 
compreender, usar e 
refletir sobre textos 
variados, problemas 
de Matemática e 
temas científicos  

Fontes:  
http://portal.inep.gov.br/educacao-basica/saeb. Acesso em 10 março 2018;  
http://portal.inep.gov.br/web/guest/educacao-basica/saeb/sobre-a-anresc-prova-brasil-aneb. Acesso em 10 
março 2018; http://portal.inep.gov.br/web/guest/educacao-basica/saeb/sobre-a-ana. Acesso em 10 março 2018. 
http://www.seduc.ce.gov.br/index.php/avaliacao-educacional/5170-spaece. Acesso em 21 de março de 2018;  
OECD (2016), PISA 2015 Assessment and Analytical Framework: Science, Reading, Mathematic and Financial 
Literacy, PISA, OECD Publishing, Paris.  

 

Como então, esses sistemas locais e estaduais se comparam com o federal e 

com exemplos internacionais? Este Capítulo tem como objetivo principal construir a 

argumentação de que existe uma dependência absoluta de critérios objetivos, 

materializáveis, observáveis e/ou mensuráveis para garantir e monitorar a fruição 

dos direitos humanos consensoados pela Declaração Universal, neste caso, o direito 

à educação. Sem que seja especificado, para além de matrícula e frequência e por 

meio de definições objetivas, o que seria esperado aprender a partir da experiência 

escolar, não há como se estimar se o direito à educação foi respeitado. Essa 

dependência é ainda maior no caso de países e territórios em processo acelerado 

de inclusão escolar, como no Brasil. Nesse contexto, as gerações mais novas 

passam a ter nível de escolaridade (vivência escolar) mais alto que o das gerações 

anteriores, sem necessariamente haver uma real compreensão do que sejam 

serviços educacionais de qualidade, públicos ou privados, a partir de um real 

aprendizado escolar. Assim, é improvável que haja mobilização política suficiente 

para exigir, a partir da população, parâmetros ou componentes de qualidade que 

garantam a equiparação equitativa do direito à educação por toda a população. Esse 

tema da mobilização é melhor explorado no Capítulo 4, neste ponto aqui o objetivo é 

                                            
89 A amostra do Pisa é estritamente confidencial. Entretanto, a cidade de Sobral conseguiu financiamento para 
participar do Pisa for Schools em 2017, com resultados a serem divulgados em 2018. 
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detalhar algumas das escolhas cruciais já feitas em relação ao estabelecimento 

desses parâmetros.  

No contexto brasileiro, há, como já apresentado, uma naturalização do 

fracasso escolar. Assim, a definição clara de direitos de aprendizagem ambiciosos 

para todos os alunos é ainda mais urgente. Essa premência por parâmetros não 

apenas claros, mas também ambiciosos em termos acadêmicos, se dá justamente 

pelo que foi explicado com a ajuda de Bourdieu, Passeron e Young acima: é preciso 

estreitar o fosso entre o conhecimento acumulado por diferentes classes sociais. 

Uma vez que, num ritmo acelerado de universalização de ensino intergeracional, 

nem os professores, nem as famílias dos alunos de determinados grupos sociais 

conseguiram acumular capital cultural escolar suficiente para compartilhar poder, se 

cada nível de governo, ou, pelo menos, o Governo Federal não fizer a indução 

nacional do nível de conhecimento que deve ser aprendido nas escolas, o acesso ao 

cofre que guarda o conhecimento poderoso dos poderosos será restrito aos poucos 

que conhecem seu segredo – aqueles que já acumularam capital cultural escolar 

suficiente para exercer o poder. Ou seja, não se desarma a armadilha. 

Não é apenas entre as classes sociais no Brasil que esse compartilhamento 

de ambição acadêmica deve ser estimulado, mas entre o Brasil e o mundo. Mais à 

frente, quando os dados do Pisa forem apresentados, essa questão ficará mais 

clara. Em Sobral, o ponto de partida foi exatamente esse: estabelecer altos padrões 

de desempenho para o processo de alfabetização e monitorar minuciosamente sua 

evolução90. Para ilustrar esse argumento, serão mostradas as definições no Brasil, 

Ceará e Sobral em relação à parametrização do processo de alfabetização. O 

processo de avaliação já foi apresentado brevemente acima e pode ser 

compreendido em detalhe no seguinte documento, às p. 76-81 e 91-121: 

INEP. Vencendo o desafio da aprendizagem nas séries inicias: a experiência de 
Sobral/CE. Brasília, DF: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira, 2005. (Série Projeto Boas Práticas na Educação, n. 1).  

Disponível em: 
http://portal.inep.gov.br/documents/186968/488938/Vencendo+o+desafio+da+aprendizagem

                                            

90 As entrevistas e a convivência com Sobral durante o projeto do currículo mostraram que, à época da criação 

do plano de alfabetização ninguém se dava conta que seriam parâmetros ambiciosos. O que as autoridades 
locais desejam era “apenas” que os alunos estivessem plenamente alfabetizados, segundo suas próprias 
referências pessoais: no primeiro ano. 

http://portal.inep.gov.br/documents/186968/488938/Vencendo+o+desafio+da+aprendizagem+nas+s%C3%A9ries+iniciais+a+experi%C3%AAncia+de+Sobral-CE/a7de6174-3f52-49fe-b81c-9f40372761a3?version=1.3
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+nas+s%C3%A9ries+iniciais+a+experi%C3%AAncia+de+Sobral-CE/a7de6174-3f52-49fe-
b81c-9f40372761a3?version=1.3. 

 O quadro a seguir compara os descritores das matrizes de referência do 

Spaece-Alfa de 2008 (sua segunda edição e a primeira com relatórios pedagógicos 

publicados), com a de 2016 (mais recente) e com a matriz da ANA, do Governo 

Federal. É possível perceber que as duas primeiras incluem a verificação de 

habilidades do processo de alfabetização, enquanto a ANA afere a leitura de 

palavras, textos e a compreensão leitora, além de ser a única que inclui uma 

avaliação de escrita. Logo depois, os gráficos mostram o desempenho dos alunos 

brasileiros, cearenses e sobralenses nesses exames. 

 

http://portal.inep.gov.br/documents/186968/488938/Vencendo+o+desafio+da+aprendizagem+nas+s%C3%A9ries+iniciais+a+experi%C3%AAncia+de+Sobral-CE/a7de6174-3f52-49fe-b81c-9f40372761a3?version=1.3
http://portal.inep.gov.br/documents/186968/488938/Vencendo+o+desafio+da+aprendizagem+nas+s%C3%A9ries+iniciais+a+experi%C3%AAncia+de+Sobral-CE/a7de6174-3f52-49fe-b81c-9f40372761a3?version=1.3
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Quadro 2.6.2 – Comparação entre os descritores do Spaece-Alfa (2008 e 2016) e da ANA (2016) 

Eixos de 
análise 

Spaece-Alfa 2008 
Tópicos 

Spaece-Alfa 2008 
Descritores 

Spaece-Alfa 2016 
Tópicos 

Spaece-Alfa 2016 
Descritores 

ANA 2016 
Descritores 

Eixo1: 
Apropriação 
do sistema de 
escrita 

1 - Distinção entre letras 
e outras formas gráficas. 

D1 - Identificar letras 
entre rabiscos, desenhos, 
números e outros 
símbolos gráficos. 

1.1 - Quanto ao 
reconhecimento de letras. 

D01 - Identificar letras 
entre desenhos, números 
e outros símbolos 
gráficos. 

 

  D2 - Reconhecer as 
letras do alfabeto. 

 D02 - Reconhecer as 
letras do alfabeto. 

 

 2 - Domínio das 
convenções gráficas. 

D3 - Identificar as 
direções da escrita. 

1.2 - Quanto ao domínio 
das convenções gráficas. 

D03 - Identificar as 
direções da escrita. 

 

  D4 - Identificar o 
espaçamento entre 
palavras na segmentação 
da escrita. 

 D04 - Identificar o 
espaçamento entre 
palavras na segmentação 
da escrita. 

 

  D5 - Reconhecer as 
diferentes formas de 
grafar uma mesma letra. 

 D05 - Reconhecer as 
diferentes formas de 
grafar uma mesma letra 
ou palavra. 

 

 3 - Desenvolvimento da 
consciência fonológica. 

D6 - Identificar rimas. 1.3 - Quanto ao 
desenvolvimento da 
consciência fonológica. 

D06 - Identificar rimas.  

  D7 - Contar as sílabas de 
uma palavra. 

 D07 - Identificar o número 
de sílabas de uma 
palavra. 

 

  D8 - Identificar sílabas 
(consoante/vogal) no 
início de palavras. 

 D08 - Identificar sílabas 
canônicas (consoante / 
vogal) em uma palavra. 

 

  D9 - Identificar sílabas 
(consoante/vogal) no 
meio e fim de palavras. 

 D09 - Identificar sílabas 
não canônicas (vogal, 
consoante / vogal / 
consoante, consoante / 
consoante / vogal etc.) 
em uma palavra. 
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Eixos de 
análise 

Spaece-Alfa 2008 
Tópicos 

Spaece-Alfa 2008 
Descritores 

Spaece-Alfa 2016 
Tópicos 

Spaece-Alfa 2016 
Descritores 

ANA 2016 
Descritores 

Eixo 2: Leitura 4 - Decodificação e 
compreensão de 
palavras. 

D10 - Decodificar 
palavras no padrão 
consoante/vogal. 

2.1 - Quanto à leitura de 
palavras. 

D10 - Ler palavras no 
padrão canônico 
(consoante / vogal). 
 

H1. Ler palavras com 
estrutura silábica canônica 
 

  D11 - Decodificar 
palavras nos padrões: 
vogal, consoante/vogal/ 
consoante, 
consoante/consoante/ 
vogal. 

 D11 - Ler palavras nos 
padrões não canônicos 
(vogal, consoante / vogal 
/ consoante, consoante / 
consoante / vogal etc.). 

H2. Ler palavras com 
estrutura silábica não 
canônica 
 

  D12 - Compreender 
palavras 
no padrão 
consoante/vogal. 

   

  D13 - Compreender 
palavras nos padrões: 
vogal, consoante/vogal/ 
consoante, 
consoante/consoante/ 
vogal. 

   

 5 - Decodificação e 
compreensão de textos. 

D14 - Compreender 
frases. 

2.2 - Quanto à leitura de 
frases. 

D12 - Ler frases.  

  D15 - Localizar 
informação 
em textos. 

2.3 - Quanto à leitura de 
textos. 

D13 - Localizar 
informação explícita em 
textos. 
 

H4. Localizar informações 
explícitas em textos 

    D14 - Inferir informação 
em texto verbal. 

H6. Realizar inferências a 
partir da leitura de textos 
verbais 

    D16 - Interpretar textos 
não verbais e textos que 
articulam elementos 
verbais e não verbais. 

H7. Realizar inferências a 
partir da leitura de textos 
que articulem a 
linguagem verbal e não 
verbal 
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    D17 - Reconhecer o tema 
ou assunto de um texto 
ouvido. 

 

  D16 - Reconhecer o 
assunto de um texto. 
D17 - Identificar 
finalidade de textos de 
diferentes gêneros.  

 D18 - Reconhecer o tema 
ou assunto de um texto 
lido. 

H3. Reconhecer a finalidade 
do texto 
H8. Identificar o assunto de 
um texto 

     H5. Compreender os 
sentidos de palavras e 
expressões em textos 
H9. Estabelecer relações 
entre partes de um texto 
marcadas por elementos 
coesivos 

    D21 - Reconhecer o 
gênero discursivo. 
D22 - Identificar o 
propósito comunicativo 
em diferentes gêneros. 

 

Escrita 
(apenas na 
ANA) 

    H10 - Grafar palavras com 
correspondências regulares 
diretas 
 

     H11 - Grafar palavras com 
correspondências regulares 
contextuais entre letras ou 
grupos de letras e seu valor 
sonoro 

     H12 - Produzir um texto a 
partir de uma situação dada 

Fontes: Ceará e CAED, 2008; P. 22-23. Ceará e CAED, 2016, Matriz de Referência de Língua Portuguesa – SPAECE-ALFA 2016. INEP, 2015; p. 23 
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O gráfico a seguir mostra a evolução comparada da proficiência média no 

Spaece-Alfa entre todas as escolas do Estado do Ceará e as de Sobral. 

Gráfico 2.6.1 – Evolução da proficiência média no Spaece-Alfa (2007-2016), por 
escola, para todo o Estado do Ceará 

 

Fonte: Planilhas com resultados do Spaece-Alfa de 2007-2016 (os dados de 2011 não foram incluídos). 
Disponíveis em: http://www.seduc.ce.gov.br/index.php/avaliacao-educacional/62-avaliacao-
educacional/spaece/5177-resultado-spaece-alfa e CEARÁ e CAED. Boletim Pedagógico de Avaliação 
da Alfabetização SPAECE-Alfa 2008. 

 

O gráfico permite perceber que: 

a) Sobral, que adotou um novo programa de alfabetização em 2001, já 

aparece, em 2007, apenas 6 anos depois, como destaque positivo no 

Estado, com praticamente todas as escolas já alcançando o nível desejável 

(acima de 150 pontos); 

b) mesmo já estando com todas as escolas em um nível mais alto de 

proficiência, Sobral continuou aumentando o desempenho de seus alunos;  

c) o conjunto das escolas do restante do Estado vem apresentando mais 

dificuldade em seguir o mesmo ritmo, o que é esperado, dado que a gestão 

do processo de alfabetização é pulverizada em mais 183 municípios. Para 

se identificar municípios que tenham feito trajetória similar, é preciso fazer 
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análises caso a caso. A análise do Capítulo 1, com os dados da Prova 

Brasil para os municípios de grande porte do Estado (tabelas 1.4.2 e 1.4.3), 

mostra que apenas Sobral chegou ao nível mais alto de desempenho, tanto 

para o 5º ano, quanto para o 9º; 

d) é importante notar, entretanto, que no Ceará, no 2º ano do ensino 

fundamental praticamente já não há escolas que, em média, não consigam 

pelo menos alfabetizar seus alunos em níveis rudimentares (alfabetização 

incompleta ou intermediária). 

Para se ter uma ideia do que significam os patamares de proficiência de 

alfabetização que aparecem no gráfico anterior, as definições a respeito de cada um 

deles, relacionadas ao desempenho dos alunos no conjunto dos descritores 

apresentados no Quadro 2.6.2, são descritas no Quadro 2.6.3, a seguir. Os 

parâmetros mostrados ali dão uma noção mais clara a respeito do que poderia ser o 

“conhecimento poderoso” para essa faixa etária/etapa escolar, pois mostra o que 

devem conseguir fazer (alfabetização desejável) alunos que estão concluindo o 

segundo ano do ensino fundamental, cuja idade esperada é sete anos. Um lembrete, 

o Spaece-Alfa é aplicado para turmas de 2º ano do ensino fundamental, enquanto a 

ANA é um exame para alunos de 3º ano, cuja idade esperada é oito anos. É 

importante lembrar que o Spaece-Alfa faz uma avaliação de partes do processo de 

alfabetização, até uma compreensão elementar dos textos e, como já foi explicado, 

não avalia escrita, como o exame da ANA.  
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Quadro 2.6.3 – Descrição dos níveis de proficiência de alfabetização do Spaece-Alfa 

Tópicos/ 
competências 

Alfabetização incompleta  
(75-100) 

Alfabetização intermediária  
(100-125) 

Alfabetização Suficiente  
(125-150) 

Alfabetização Desejável  
(acima de 150) 

Reconhecer 
letras 
diferenciando-
as de outros 
sinais gráficos 
 

Alunos com proficiência entre 
75 e 100 pontos já diferenciam 
letras de outros sinais gráficos, 
mas podem encontrar 
dificuldades na identificação de 
letras do alfabeto, quando 
solicitados a reconhecê-las pelo 
nome. 

Alunos com proficiência entre 
100 e 125 pontos, além de 
diferenciarem letras de outros 
sinais gráficos, começam a 
desenvolver a habilidade de 
reconhecer letras do alfabeto. 

Alunos com proficiência acima 
de 125 pontos já consolidaram 
as habilidades de diferenciar 
letras de outros sinais e, ainda, 
são capazes de reconhecer 
qualquer letra do alfabeto, 
nomeando-as corretamente. 

 

Continua na próxima página 
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Tópicos/ 
competências 

Alfabetização incompleta  
(75-100) 

Alfabetização intermediária  
(100-125) 

Alfabetização Suficiente  
(125-150) 

Alfabetização Desejável  
(acima de 150) 

Reconhece 
convenções 
gráficas 

Alunos com proficiência entre 
75 e 100 pontos começam a 
desenvolver as habilidades 
ligadas à competência de 
reconhecer convenções 
gráficas. A habilidade de 
reconhecer as direções da 
escrita (de cima para baixo e da 
esquerda para a direita), a mais 
elementar entre aquelas 
relacionadas a essa 
competência, provavelmente, já 
foi desenvolvida por esses 
alunos. Entretanto eles podem 
encontrar, ainda, dificuldades 
em reconhecer uma mesma 
letra (ou palavra) grafada em 
diferentes padrões gráficos e na 
percepção dos espaços entre 
palavras que se fazem 
necessários na língua 
escrita. 

Alunos com proficiência entre 
100 e 125 pontos começam a 
consolidar a habilidade de 
identificar letras ou palavras em 
diferentes padrões gráficos. 
Esses alunos podem encontrar 
maior facilidade em fazer tal 
identificação, se a palavra for 
familiar, ou composta por letras 
cujo formato distingue-se 
claramente do de outras. Letras 
minúsculas de imprensa, por 
exemplo, ainda podem 
apresentar algum nível de 
dificuldade a esses alunos, 
especialmente no caso de 
palavras mais extensas ou 
pouco conhecidas, quando é 
difícil deduzir o sentido da 
palavra pela decifração de, pelo 
menos, parte dela.  Esses 
alunos também já começam a 
perceber que, na escrita, são 
necessários espaços entre as 
palavras que não são 
perceptíveis no fluxo contínuo 
da fala. 

Alunos com proficiência acima 
de 125 pontos já consolidaram 
as habilidades de reconhecer as 
convenções gráficas, portanto 
os aspectos gráficos da escrita 
não se constituem, para eles, 
em dificuldade no processo de 
leitura. 

 

Continua na próxima página 
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Tópicos/ 
competências 

Alfabetização incompleta  
(75-100) 

Alfabetização intermediária  
(100-125) 

Alfabetização Suficiente  
(125-150) 

Alfabetização Desejável  
(acima de 150) 

Decodifica 
palavras 

Alunos com proficiência entre 
75 e 100 pontos começam a 
desenvolver as habilidades 
ligadas à competência de 
decodificar palavras. Esses 
alunos começam a ser capazes 
de contar sílabas de uma 
palavra ouvida, perceber 
semelhanças entre sílabas e 
reconhecer a escrita 
convencional de sílabas de uma 
palavra, especialmente se 
essas sílabas se apresentarem 
no padrão consoante/vogal. 

Alunos com proficiência entre 
100 e 125 pontos começam a 
consolidar a habilidade de 
decodificar palavras de 
diferentes padrões silábicos. 
Esses alunos podem encontrar 
maior facilidade em fazer tal 
decodificação, se a palavra for 
escrita no padrão 
consoante/vogal, mas já 
começam a se mostrar 
competentes também na 
decodificação de palavras em 
outros padrões silábicos. 

Alunos com proficiência acima 
de 125 pontos já consolidaram a 
habilidade de decodificar 
palavras em quaisquer padrões 
silábicos, fazendo 
adequadamente a relação entre 
significado e significante 
(relacionando palavra e 
imagem). Para esses alunos, o 
processo de leitura não 
apresenta dificuldades relativas 
à dimensão da decifração do 
escrito. 

 

Competência: 
Localiza 
informação 

Alunos com proficiência entre 
75 e 100 pontos, em função de 
não terem consolidado as 
competências relativas ao 
domínio “Apropriação do Código 
Alfabético”, ainda não 
começaram a desenvolver as 
habilidades envolvidas na 
competência de localizar 
informações. 

Alunos com proficiência entre 
100 e 125 pontos começam a 
desenvolver a habilidade de 
localizar informações. Esses 
alunos começam a 
compreender frases no padrão 
sujeito/verbo/objeto. 

Alunos com proficiência entre 
125 e 150 pontos já 
consolidaram a habilidade de 
compreender frases e são 
capazes de localizar 
informações em textos curtos, 
com vocabulário simples e de 
gênero familiar, desde que o 
texto contenha poucas 
informações e que a informação 
solicitada se encontre no início 
do texto. 

Alunos com proficiência 
acima de 150 pontos já 
consolidaram a habilidade 
de localizar informações 
em textos curtos, de 
vocabulário simples, 
gênero familiar, seja qual 
for a posição da informação 
solicitada no texto. 

Continua na próxima página 
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Tópicos/ 
competências 

Alfabetização incompleta  
(75-100) 

Alfabetização intermediária  
(100-125) 

Alfabetização Suficiente  
(125-150) 

Alfabetização Desejável  
(acima de 150) 

Competência: 
Infere 
informação 
e/ou sentido 

 Alunos com proficiência até 125 
pontos, em função de ainda 
apresentarem dificuldades na 
localização de informações no 
texto, não desenvolveram a 
habilidade de realizar 
inferências. 
 

Alunos com proficiência entre 
125 e 150 pontos começam a 
desenvolver a habilidade de 
reconhecer o assunto de que 
trata um texto curto, de gênero 
familiar e vocabulário simples. 
Esses alunos são capazes de 
fazer esse reconhecimento, 
quando o assunto está indicado 
no título do texto. 

Alunos com proficiência 
acima de 150 pontos 
começam a desenvolver a 
habilidade de inferir o 
assunto tratado em textos 
curtos, de gênero familiar e 
vocabulário simples, 
mesmo quando esse 
assunto não está indicado 
no título. 

Competência: 
Identifica o 
gênero, a 
função e o 
destinatário de 
textos 
variados 

Alunos com proficiência entre 
75 e 100 pontos, em função de 
ainda não terem consolidado as 
competências relativas ao 
domínio “Apropriação do Código 
Alfabético”, não são capazes de 
identificar a finalidade de textos 
de gêneros variados, quando 
necessitam realizar a leitura 
desses textos de forma 
autônoma. 

Alunos com proficiência entre 
75 e 100 pontos começam a 
desenvolver a habilidade de 
identificar a finalidade de textos 
curtos, com vocabulário simples 
e gênero familiar, quando há 
apoio da apresentação gráfica 
do texto para a identificação de 
sua finalidade (por exemplo, 
quando uma receita culinária 
apresenta “Ingredientes” e 
“Modo de preparo” claramente 
discriminados na apresentação 
do texto). 

Alunos com proficiência entre 
125 e 150 pontos começam a 
desenvolver a habilidade de 
identificar a finalidade de textos 
curtos, de gênero familiar, 
baseados em seu conteúdo, ou 
seja, mesmo quando a 
apresentação gráfica do texto 
não oferece elementos, para 
que se possa deduzir a 
finalidade do texto. 

Alunos com proficiência 
acima de 150 pontos já são 
capazes de identificar a 
finalidade de textos de 
gêneros menos familiares, 
baseados em seu 
conteúdo, ou seja, mesmo 
quando a apresentação 
gráfica do texto não oferece 
elementos, para que se 
possa deduzir a finalidade 
do texto. 

Fonte: Boletim Pedagógico de Avaliação da Alfabetização SPAECE-Alfa 2008; p. 42-46. 
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Comparando o Gráfico 2.6.1 com o quadro anterior, percebe-se que, em 

Sobral, todas as escolas apresentam proficiência média bem acima de 150 pontos 

(limite inferior do nível mais alto da escala de proficiência de alfabetização – 

denominado na escala de “Desejável”). Essa pontuação escolar média indica que os 

alunos sobralenses de sete anos já compreendem o que leem, podendo localizar e 

inferir informações contidas em textos adequados à sua idade e identificar seu 

propósito. Essa constatação tem três implicações importantes para as políticas 

públicas estaduais e nacionais.  

A primeira é que o Spaece-Alfa foi implementado em 2007, seis anos após o 

início do programa de alfabetização de Sobral e, naquele ano, o exame permitiu 

constatar que quase a totalidade das escolas do Município já apresentavam 

rendimento médio acima de 150 pontos. Seria possível, portanto, por meio dessa 

verificação empírica, considerar como válida a hipótese de que um lapso temporal 

dessa magnitude seja suficiente para que um município pobre do Nordeste saia de 

uma situação na qual a maior parte dos alunos do segundo ano do ensino 

fundamental – aos oito anos de idade – sequer lia palavras (em janeiro de 2001)91, 

para conseguir que praticamente todos eles sejam capazer de ler e compreender 

textos. Como a medida do Spaece-Alfa não estava disponível no Estado em anos 

anteriores, não se pode saber, apenas com essa aferição, se o período poderia ter 

sido ainda mais curto. Uma constatação como essa só seria possível utilizando as 

avaliações do próprio Município92 (ver mais detalhes sobre o processo de 

alfabetização em Sobral na próxima sessão). Fica a dúvida se esse feito seria 

possível de ser reproduzido nos demais municípios do Brasil (e se isso poderia ser 

alcançado no mesmo lapso de tempo), que é a questão exposta por uma das 

perguntas que norteiam a presente pesquisa. O Gráfico 2.6.1 mostra que, para a 

maior parte das escolas do Ceará, o lapso compreendido entre 2007-2016 não foi 

suficiente para chegar à mesma meta que Sobral, embora tenha havido evidente 

progresso sesse sentido. 

                                            
91 ALEXANDRE, Julio César. Política educacional: A estratégia de Sobral/CE. In: Comissão de Educação - CE da 
Câmara dos Deputados: [s.n.], 2015. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/atividade-
legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/ce/seminarios-1/comissao-realiza-seminario-para-discutir-a-
qualidade-da-educacao-brasileira>. Acesso em: 15 mar. 2018. 
92 Ib. 

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/ce/seminarios-1/comissao-realiza-seminario-para-discutir-a-qualidade-da-educacao-brasileira
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/ce/seminarios-1/comissao-realiza-seminario-para-discutir-a-qualidade-da-educacao-brasileira
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/ce/seminarios-1/comissao-realiza-seminario-para-discutir-a-qualidade-da-educacao-brasileira
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A segunda é que um exemplo de sucesso de alfabetização efetiva, não 

apenas em contexto de pobreza, mas também em um município de grande porte 

como Sobral, poderia ter sido levado em conta no momento de se estabelecer as 

metas do Plano Nacional de Educação (PNE – decênio 2014-2024, Lei nº 13.005, de 

25 de junho de 2014). O PNE estabeleu como meta de alfabetização "Meta 5: 

alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3º (terceiro) ano do ensino 

fundamental", o que pode ser flexibilizado para alunos para além dos oito anos de 

idade, a depender da ocorrência de algum atraso escolar. O argumento deste 

Capítulo: a especificação clara e ambiciosa do que seja o direito à educação é uma 

estratégia essencial para garantí-lo, sugere a hipótese de que a Meta 1 de Sobral – 

alfabetizar todos os alunos até o final do 1º ano – poderia ser atingida por todos os 

brasileiros que apresentem desenvolvimento cognitivo dentro da normalidade. Da 

mesma forma como alunos de escolas privadas no Brasil e de escolas em geral em 

países desenvolvidos (MORAIS, 2014). Porque, então, não especificar um direito já 

conquistado por parte substancial de alunos do Ceará e pela quase totalidade dos 

de Sobral, para todos os brasileiros?  

A terceira diz respeito à especificação dos parâmetros de alfabetização na 

Base Nacional Comum Curricular (BNCC), homologada em dezembro de 2017 para 

ser implementada para os próximos anos. Na época da elaboração da versão final 

do documento curricular nacional brasileiro, o caso de Sobral e do Ceará já eram 

suficientemente manifestos para que as formas de alfabetizar naquele Município ou 

Estado tivessem sido levadas em conta na especificação dessa etapa em um 

documento de caráter nacional (sem falar que o documento também ignorou 

consensos internacionais quanto ao processo de alfabetização93,94 – o que será 

abordado nas próximas páginas). Uma normativa nacional que pretendia promover a 

“qualidade e a equidade” e “estabelece[r] com clareza o conjunto de aprendizagens 

essenciais e indispensáveis a que todos os estudantes, crianças, jovens e adultos, 

têm direito” (BRASIL, 2017; Apresentação – p.5) em um país em desenvolvimento, 

                                            
93 Nota sobre a nova proposta de alfabetização apresentada pelo MEC ao CNE Versão 18 de dezembro de 2017. 
Blog do Instituto Alfa e Beto. Disponível em: <http://arquivos.alfaebeto.org.br/nota-sobre-nova-proposta.pdf>. 
Dezembro de 2017. 
94 “É preciso mudar não só a alfabetização, mas todo o sistema educativo. É uma tarefa inadiável que o mundo 
acadêmico brasileiro escreva aquela que deveria ser a verdadeira Base Nacional Comum Curricular, em 
conformidade com a ciência.” MORAIS, José; KOLINSKY, Régine. Mudar a educação no Brasil. Blog da Revista 
Pátio. Disponível em: <https://loja.grupoa.com.br/revista-patio/artigo/13743/mudar-a-educacao-no-
brasil.aspx>.Abril de 2018 

http://arquivos.alfaebeto.org.br/nota-sobre-nova-proposta.pdf
https://loja.grupoa.com.br/revista-patio/artigo/13743/mudar-a-educacao-no-brasil.aspx
https://loja.grupoa.com.br/revista-patio/artigo/13743/mudar-a-educacao-no-brasil.aspx
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de universalização recente da educação escolar e com tantas dificuldades já 

diagnosticadas na alfabetização, não poderia prescindir de referências de sucesso, 

nacionais ou internacionais.  O anúncio público de que a aplicação da ANA seria 

passada do terceiro para o segundo ano sinaliza um aumento de expectativa em 

relação ao que o conjunto dos alunos brasileiros poderia ser capaz de fazer em 

termos de compreensão de textos, depois de vencido o desafio de aprender a ler. 

Mas sem que os professores saibam quais são as etapas de aprendizagem que 

precisam ser vencidas no processo anterior, de alfabetizar, abre-se a porta para o 

acaso. 

Em ambos os processos (PNE e BNCC) houve discussões públicas sobre o 

tema, sendo que o ambiente político e os fóruns democráticos de deliberação eram 

diferentes95 (o cabo de guerra entre grupos de interesse e a qualidade da educação 

é um dos temas do Capítulo 4). Os gráficos a seguir mostram o desempenho por 

escola na ediação de 2016 da ANA, destacados para Brasil, Ceará e Sobral e por 

nível socioeconômico – classificação feita pelo próprio INEP e incluída na base de 

microdados gerados pelo exame. Neles é possível observar o resultado do “estoque” 

de decisões de política pública de alfabetização nos três níveis de governo, 

relacionados aos primeiros e segundo aspectos elaborados anteriormente. O 

terceiro, que diz respeito à BNCC, só poderá ser analisado no futuro. 

  

                                            
95 O PNE no Congresso Nacional e a BNCC no MEC e CNE 
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Gráfico 2.6.2 – Distribuição das notas de leitura na ANA 2016 por NSE  

(Brasil, Ceará, Sobral) 

 

Fonte: Inep. Microdados e dicionário ANA 2016. INEP. Avaliação Nacional da Alfabetização: Relatório 
2013-2014 – volume 1 – da concepção à realização, 2015. 

Gráfico 2.6.3 – Distribuição das notas de escrita na ANA 2016 por NSE  

(Brasil, Ceará, Sobral) 
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Fonte: Inep. Microdados e dicionário ANA 2016. INEP. Avaliação Nacional da Alfabetização: Relatório 
2013-2014 – volume 1 – da concepção à realização, 2015. 

Gráfico 2.6.4 – Distribuição taxa de participação na ANA 2016 por NSE  

(Brasil, Ceará, Sobral) 

 

Fonte: Inep. Microdados e dicionário ANA 2016. INEP. Avaliação Nacional da Alfabetização: Relatório 
2013-2014 – volume 1 – da Concepção à Realização, 2015. 

 

Os três gráficos anteriores mostram que: 

a)  para as escolas brasileiras em geral, os níveis mais baixos de proficiência 

em leitura apresentam clara relação com o NSE, essa relação não é a 

mesma para as escolas cearenses e é nula para as escolas de Sobral; 

b) no Ceará, para o NSE muito baixo, todas as escolas apresentam média 

acima de 425 pontos, que corresponde ao nível 2 do exame (ver abaixo), 

além disso, o gráfico de presença na prova mostra que, no mesmo 

Estado, as escolas de NSE muito baixo apresentaram alta taxa de 

presença no exame, o que poderia evidenciar uma atenção diferenciada a 

essas escolas; 

c)  mesmo assim, para todos os NSE, o Ceará consegue levar a maior parte 

das escolas a apresentarem médias acima de 425 pontos e também aos 

níveis mais altos de desempenho, acima de 525 pontos, Sobral mantém 
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todas as suas escolas nesse patamar e acima, independetemente do 

NSE; 

d) em leitura, chama ainda atenção para as escolas do restante do Brasil de 

NSE alto e muito alto que apresentam parte considerável das escolas com 

desempenho pior que as faixas de NSE mais baixo no Ceará e, em 

particular, em Sobral; 

e)  para escrita, repete-se o mesmo padrão de distribuição descrito para 

leitura; 

f)  para finalizar, é importante acompanhar a taxa de participação no exame 

por NSE, porque parece ser mais provável que escolas de NSE mais 

baixo fiquem de fora de avaliações, possivelmente por dificuldades 

inerentes a essas escolas (isolamento geográfico, por exemplo) ou por 

intencionalidade de seus gestores. 

O quadro abaixo mostra, em relação à ANA, o que significa cada nível de 

proficiência. 
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Quadro 2.6.4 – Descrição dos níveis de proficiência de alfabetização da ANA 

Níveis de 
proficiência 

Leitura Escrita 

Nível 1 Ler palavras com estrutura silábica canônica, não canônica e 
ainda que alternem sílabas canônicas e não canônicas. 

Em relação à escrita de palavras, os estudantes que se 
encontram neste nível provavelmente não escrevem as 
palavras ou estabelecem algumas correspondências entre as 
letras grafadas e a pauta sonora, porém ainda não escrevem 
palavras alfabeticamente. Em relação à produção de textos, 
os estudantes provavelmente não escrevem o texto ou 
produzem textos ilegíveis. 

Nível 2 Localizar informações explícitas em textos curtos como 
piada, parlenda, poema, quadrinho, fragmentos de narrativas 
e de curiosidade científica; em textos de maior extensão, 
quando a informação está localizada na primeira linha do 
texto. Reconhecer a finalidade de texto como convite, cartaz, 
receita, bilhete, anúncio com ou sem apoio de imagem. 
Identificar assunto de um cartaz apresentado em sua forma 
original e ainda em textos cujo assunto pode ser 
identificado no título ou na primeira linha. Inferir sentido 
em piada e em história em quadrinhos que articula linguagem 
verbal e não verbal. 

Em relação à escrita de palavras, os estudantes que se 
encontram neste nível provavelmente escrevem 
alfabeticamente palavras com trocas ou omissão de 
letras, alterações na ordem das letras e outros desvios 
ortográficos. Em relação à produção de textos, os 
estudantes provavelmente não escrevem o texto ou 
produzem textos ilegíveis. 

Continua na próxima página 
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Níveis de 
proficiência 

Leitura Escrita 

Nível 3 Localizar informação explícita em textos de maior 
extensão, como fragmento de literatura infantil, lenda, cantiga 
folclórica e poema, quando a informação está localizada no 
meio ou no final do texto. Identificar o referente de um 
pronome pessoal do caso reto em textos como tirinha e 
poema narrativo. Inferir relação de causa e consequência 
em textos exclusivamente verbais – piada, fábula, fragmentos 
de textos de literatura infantil e texto de curiosidade científica 
– com base na progressão textual; e em textos que articulam 
a linguagem verbal e não verbal – tirinha; sentido em história 
em quadrinhos que articula linguagem verbal e não verbal 
com vocabulário específico de textos de divulgação 
científica ou que exige conhecimento intertextual de 
narrativas infantis; o assunto de texto de extensão média 
de divulgação científica para estudantes, com base nos 
elementos que aparecem no início do texto; o significado 
de expressão de linguagem figurada em textos como poema 
narrativo, fragmentos de literatura infantil, de curiosidade 
científica e tirinha. 

Em relação à escrita de palavras, os estudantes que se 
encontram neste nível provavelmente escrevem 
ortograficamente palavras com estrutura silábica 
consoante-vogal, apresentando alguns desvios 
ortográficos em palavras com estruturas silábicas mais 
complexas. Em relação à produção de textos, provavelmente 
escrevem de forma incipiente ou inadequada ao que foi 
proposto ou produzem fragmentos sem conectivos e/ou 
recursos de substituição lexical e/ou pontuação para 
estabelecer articulações entre partes do texto. Apresentam 
ainda grande quantidade de desvios ortográficos e de 
segmentação ao longo do texto. 

Continua na próxima página 
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Níveis de 
proficiência 

Leitura Escrita 

Nível 4 Reconhecer relação de tempo em texto verbal e os 
participantes de um diálogo em uma entrevista ficcional.  
Identificar o referente de pronome possessivo em poema; 
o referente de advérbio de lugar em reportagem; o referente 
de expressão formada por pronome demonstrativo em 
fragmento de texto de divulgação científica para o público 
infantil. Inferir sentido em fragmento de conto; sentido de 
palavra em fragmento de texto de literatura infantil; assunto 
em texto de extensão média ou longa, considerando 
elementos que aparecem ao longo do texto, em gêneros 
como divulgação científica, curiosidade histórica para 
estudante e biografia. 

Em relação à escrita de palavras, os estudantes que se 
encontram neste nível provavelmente escrevem 
ortograficamente palavras com diferentes estruturas 
silábicas. Em relação à produção de textos, provavelmente 
atendem à proposta de dar continuidade a uma narrativa, 
embora possam não contemplar todos os elementos da 
narrativa e/ou partes da história a ser contada. Articulam 
as partes do texto com a utilização de conectivos, recursos de 
substituição lexical e outros articuladores, mas ainda 
cometem desvios que comprometem parcialmente o 
sentido da narrativa, inclusive por não utilizar a 
pontuação ou utilizar os sinais de modo inadequado. 
Além disso, o texto pode apresentar alguns desvios 
ortográficos e de segmentação que não comprometem a 
compreensão. 

Nível 5 NA Em relação à escrita de palavras, os estudantes que se 
encontram neste nível provavelmente escrevem 
ortograficamente palavras com diferentes estruturas 
silábicas. Em relação à produção de textos, provavelmente 
atendem à proposta de dar continuidade a uma narrativa, 
evidenciando uma situação central e final. Articulam as 
partes do texto com conectivos, recursos de substituição 
lexical e outros articuladores textuais. Segmentam e 
escrevem as palavras corretamente, embora o texto 
possa apresentar alguns desvios ortográficos e de 
pontuação que não comprometem a compreensão. 

Fonte: INEP, Avaliação Nacional da Alfabetização: Relatório 2013-2014 – volume 1 – da concepção à realização, 2015; p. 37-38 e 45. Grifos nossos. 
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Os Gráficos 2.6.2, 2.6.3, 2.6.4 e o Quadro 2.6.4 acima mostram que a 

totalidade das escolas de Sobral e boa parte das do Ceará, mesmo com NSE baixo, 

gozam do mesmo direito à alfabetização e escrita que os alunos de NSE mais alto 

do restante do Brasil. Combinando com o que está descrito no Quadro 2.6.4, isso 

quer dizer que há, no Brasil, alunos do terceiro ano que usufruem do direito de 

compreender uma narrativa porque dominam habilidades como: “reconhecer relação 

de tempo em texto verbal”, “identificar o referente de pronome possessivo e o 

referente de advérbio de lugar” e  “inferir sentido em fragmento de conto”; ou 

“escrever ortograficamente palavras com diferentes estruturas silábicas”, “dar 

continuidade a uma narrativa”, “articular as partes do texto com conectivos”. Mas há 

os que ainda não têm esse direito garantido. 

E o que denotam as expectativas de aprendizagem, ou a especificação do 

direito à educação dos descritores e escala da ANA em uma comparação 

internacional? Compreender correspondências e contradições entre as aspirações 

oficiais nacionais e aquelas de países desenvolvidos auxilia no entendimento sobre 

as consequências de decisões de política pública quanto ao direito de aprender. 

Porque, mesmo que haja uma normativa curricular especificando as expectativas de 

aprendizagem, em qualquer contexto há espaço político para a discricionariedade: 

pode-se escolher entre o medíocre e o ambicioso ou entre uma especificação mais 

efetiva e outra que permita interpretações dúbias. 

Há uma relação direta entre essa discricionariedade de política pública e a 

fórmula proposta por Bourdieu citada acima, que enuncia que o efeito reprodutor do 

sistema de ensino funciona na razão inversa da distância entre o conhecimento das 

classes dominantes e o das dominadas. Essa proposição ilustra a argumentação do 

autor de que existe uma tensão entre diferentes classes sociais ou grupos de 

interesse no que se refere à qualidade da educação, ou seja, ao que é efetivamente 

aprendido. Essa discussão é conduzida com mais detalhe no Capítulo 4, 

adicionando ao presente argumento a premissa de que a tensão entre grupos de 

interesse é muito maior quando o que está em jogo são parâmetros de qualidade, do 

que quando a decisão de política pública trata “apenas” da expansão da cobertura 

dos serviços de educação (parâmetros de quantidade). 

Neste ponto o foco é apenas verificar se existe um fosso de expectativas 

entre o Brasil, Sobral e alguns países desenvolvidos. A premissa é de que uma 
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sociedade com nível educacional mais alto e consolidado pode ser capaz de exigir 

de seu governo uma educação pública mais ambiciosa e equitativa. Já as nações 

que ainda não contam com a educação prévia da população adulta para clamar pelo 

fechamento ou diminuição do fosso do nível de educação entre as classes sociais, 

como no caso do Brasil, dependem de fatores externos e/ou elementos indutores 

para aumentar o nível de qualidade de uma geração para a seguinte. Os fatores 

políticos serão especulados quando se estudar "Os (Outros) Segredos de Sobral" no 

Capítulo 4, mas a situação de fragilidade técnica e política no estabelecimento de 

parâmetros ambiciosos será abordada a seguir. 

Além de permitir uma avaliação do nível de expectativa, a comparação a 

seguir ajuda a situar algumas das decisões tomadas em Sobral a respeito de como e 

quando alfabetizar seus alunos, no âmbito de uma lógica mais ampla do direito à 

educação e não simplesmente apenas como um outlier no contexto brasileiro. As 

autoridades educacionais do Município fizeram uma opção ambiciosa, que, por 

alguma razão, não foi possível ser reproduzida em nível federal, apesar de o ter sido 

em nível estadual em boa medida. 

Para fazer esta comparação foram escolhidos quatro países/territórios, pela 

qualidade e nível de detalhamento de suas normativas curriculares, por 

apresentarem bom desempenho no Pisa e por contarem com população 

heterogênea (o que excluiu a análise de documentos dos países nórdicos, por 

exemplo): Portugal, França, Reino Unido e a Província de Ontário, no Canadá. Os 

textos serão excepcionalmente traduzidos nas tabelas a seguir para que seja mais 

fácil fazer a comparação entre eles. A escolha metodológica foi cotejar entre os 

recortes territoriais, as habilidades previstas para o segundo ano da educação 

elementar (ISCED 1), mas apenas em relação às relacionadas à compreensão 

textual, por duas razões: para ser possível alinhar com a ANA96 e também por uma 

questão de parcimônia de informações. Para cada ano comparado, ficam as 

habilidades de compreensão textual, mas são excluídas aquelas referentes ao 

processo de aquisição da alfabetização, mesmo que estejam especificadas no 

mesmo ano para um determinado país ou território, por que não estão especificadas 

nos descritores da ANA. Assim, a partir da elaboração de uma sistematização mais 

                                            
96 com o anúncio da passagem da ANA para o segundo ano, pode-se fazer uma hipótese informada sobre 
tendências futuras da política de alfabetização em nível nacional 
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enxuta, o que será apresentado já permite evidenciar a discrepância de expectativas 

de aprendizagem (em relação à compreensão de textos) para a mesma faixa etária 

entre os países/territórios.  

Para auxiliar na compreensão da correspondência de faixa etária e de anos 

prévios de estudos (ISCED 0) antes do segundo ano do ensino elementar (ISCED 

1), uma breve explicação sobre as etapas educacionais e a correspondência de 

idades dos alunos em cada um dos exemplos selecionados (Quadro 2.6.5 logo a 

seguir, o subsequente, Quadro 2.6.6, é que trata diretamente das expectativas de 

apendizagem normatizadas em documentos curriculares). 
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Quadro 2.6.5 – Comparação da nomenclatura e idade correspondente às etapas educacionais ISCED 0, 1 e 2 em países selecionados 

País ou unidade 
sub-nacional 

Nomenclatura e idade 
correspondente ao ISCED 0  

Nomenclatura e idade 
correspondente ao ISCED 1  

Nomenclatura e idade 
correspondente ao ISCED 2  

Brasil Pré-escola: 
De 4-5 anos 

Anos iniciais do ensino 
fundamental: 
6-10 anos 

Anos iniciais do ensino 
fundamental: 
11-14 anos 

Portugal Jardim de Infância: 
De 3-5 anos 

Ensino básico: 
1º ciclo 
De 6-9 anos 
 
2º ciclo 
De 10-11 anos 

Ensino básico: 
3º ciclo 
De 12-14 anos 
 
 

Província de 
Ontário, Canadá 

Kindergarten: 
De 4-5 anos 

Elementary School: 
De 6-11 anos 

Lower secondary: 
De 12-14 anos 

França École maternelle: 
Ciclo 1 
Petite section PS – para crianças 
de 2-4 anos 
Moyenne section MS – para 
crianças de 4-5 anos 
Grande section GS – para crianças 
de 5 anos 
 
 
 

École élémentaire: 
Ciclo 2 
Cours préparatoire CP – para 
crianças de 6 anos; 
Cours élémentaire première année 
CE1 – para crianças de 7 anos; 
 
Ciclo 3 
Cours élémentaire deuxième année 
CE 2 – para crianças de 8 anos; 
Cours moyen 1ère année CM 1 - 
para crianças de 9 anos. 
Cours moyen 2ème année CM 2 - 
para crianças de 10 anos. 

Collège: 
Ciclo 3  
6ª série - 11 anos 
 
 
 
 
Ciclo 4 
5ª, 4ª e 3ª séries - dos 12-14 anos 
 
 
 

Inglaterra, Reino 
Unido  
 

Nursery Schools: 
Foundation Stage 
2-3 anos 
 
Reception 
4-5 anos 

Primary Schools: 
Key stage 1  
De 5-7 anos 
 
Key stage 2 
De 7-10 anos  

Secondary Schools: 
Key stage 2 
De 12-13 anos 

Fonte: Eurydice, 2015; 
http://www.education.gouv.fr/cid166/l-ecole-maternelle-organisation-programme-et-fonctionnement.html; 
http://www.education.gouv.fr/cid213/l-ecole-elementaire-organisation-programme-et-fonctionnement.html; 

http://www.education.gouv.fr/cid166/l-ecole-maternelle-organisation-programme-et-fonctionnement.html
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http://www.education.gouv.fr/cid214/le-college-enseignements-organisation-et-fonctionnement.html#Organisation_du%20coll%C3%A8ge 
Sen, A., Partelow, L., and Miller, D.C., (2005). Comparative Indicators of Education in the United States and Other G8 Countries: 2004. Tabulação autora. 

Quadro 2.6.6 – Comparação das expectativas de aprendizagem para leitura – final do segundo ano da escola elementar (ISCED 1) em países 
selecionados 

País ou unidade 
subnacional 

Expectativas de aprendizagem para leitura – final do segundo ano da escola elementar (ISCED 1) 

Brasil (EF12LP02) Buscar, selecionar e ler, com a mediação do professor (leitura compartilhada), textos que circulam em meios 
impressos ou digitais, de acordo com as necessidades e interesses. 
(EF02LP10) Identificar sinônimos de palavras de texto lido, determinando a diferença de sentido entre eles, e formar antônimos de 
palavras encontradas em texto lido pelo acréscimo do prefixo de negação in-/im-. 
(EF02LP11) Formar o aumentativo e o diminutivo de palavras com os sufixos -ão e -inho/-zinho. 
(EF12LP04) Ler e compreender, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor ou já com certa autonomia, 
listas, agendas, calendários, avisos, convites, receitas, instruções de montagem (digitais ou impressos), dentre outros gêneros do 
campo da vida cotidiana, considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto e relacionando sua forma de organização 
à sua finalidade. 
(EF02LP12) Ler e compreender com certa autonomia cantigas, letras de canção, dentre outros gêneros do campo da vida 
cotidiana, considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto e relacionando sua forma de organização à sua 
finalidade. 
(EF12LP08) Ler e compreender, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, foto legendas em notícias, 
manchetes e lides em notícias, álbum de fotos digital noticioso e notícias curtas para público infantil, dentre outros gêneros do 
campo jornalístico, considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto. 
(EF12LP09) Ler e compreender, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, slogans, anúncios publicitários e 
textos de campanhas de conscientização destinados ao público infantil, dentre outros gêneros do campo publicitário, considerando a 
situação comunicativa e o tema/assunto do texto. 
(EF12LP10) Ler e compreender, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, cartazes, avisos, folhetos, 
regras e regulamentos que organizam a vida na comunidade escolar, dentre outros gêneros do campo da atuação cidadã, 
considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto. 
(EF12LP17) Ler e compreender, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, enunciados de tarefas 
escolares, diagramas, curiosidades, pequenos relatos de experimentos, entrevistas, verbetes de enciclopédia infantil, entre outros 
gêneros do campo investigativo, considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto. 
 

Continua na próxima página 
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País ou unidade 
subnacional 

Expectativas de aprendizagem para leitura – final do segundo ano da escola elementar (ISCED 1) 

 (EF02LP20) Reconhecer a função de textos utilizados para apresentar informações coletadas em atividades de pesquisa (enquetes, 
pequenas entrevistas, registros de experimentações). 
(EF02LP21) Explorar, com a mediação do professor, textos informativos de diferentes ambientes digitais de pesquisa, conhecendo 
suas possibilidades. 
(EF02LP26) Ler e compreender, com certa autonomia, textos literários, de gêneros variados, desenvolvendo o gosto pela 
leitura. 
(EF02LP28) Reconhecer o conflito gerador de uma narrativa ficcional e sua resolução, além de palavras, expressões e frases que 
caracterizam personagens e ambientes. 
(EF12LP19) Reconhecer, em textos versificados, rimas, sonoridades, jogos de palavras, palavras, expressões, comparações, 
relacionando-as com sensações e associações. 
(EF02LP29) Observar, em poemas visuais, o formato do texto na página, as ilustrações e outros efeitos visuais. 

Município de Sobral, 
CE 

Ler textos, com velocidade de 80 a 90 palavras por minuto, de forma audível e compreensível, respeitando os princípios de 
precisão e prosódia. 
Compreender os elementos que deram origem à situação de comunicação, identificando contexto; tema; suporte. 
Compreender, a partir da leitura do professor ou própria, texto impresso curto ou mediano, a) localizando informações explícitas; 
b) inferindo informações; c) reconhecendo as relações lógico discursivas, repetições ou substituições estabelecidas por recursos 
coesivos; d) identificando sua finalidade.  
Analisar texto narrativo não verbal, que articulem linguagem verbal e não verbal ou verbal, identificando a) a situação inicial, 
os principais acontecimentos que permitem o desenvolvimento e a situação final do enredo; b) os grandes eventos e as sequência 
deles; c) as características gerais dos principais cenários e lugares; d) os personagens principais e secundários e suas 
características físicas gerais; e) o narrador.  
Analisar texto injuntivo/prescritivo não verbal, que articula linguagem verbal e não verbal ou verbal, identificando a) o emissor; b) o   
propósito a ser atingido; c) o receptor. 

Continua na próxima página 
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País ou unidade 
subnacional 

Expectativas de aprendizagem para leitura – final do segundo ano da escola elementar (ISCED 1) 

Portugal Ler em voz alta palavras, pseudopalavras e textos.  
5. Ler um texto com articulação e entoação razoavelmente corretas e uma velocidade de leitura de, no mínimo, 55 palavras 
por minuto. 
Ler textos diversos.  
1. Ler pequenos textos narrativos, informativos e descritivos, poemas e banda desenhada. 
Apropriar-se de novos vocábulos.  
1. Reconhecer o significado de novas palavras, relativas a temas do quotidiano, áreas de interesse dos alunos e conhecimento 
do mundo (por exemplo, casa, família, alimentação, escola, vestuário, festas, jogos e brincadeiras, animais, jardim, cidade, campo). 
Organizar a informação de um texto lido.  
1. Identificar, por expressões de sentido equivalente, informações contidas explicitamente em pequenos textos narrativos, 
informativos e descritivos, de cerca de 100 palavras.  
2. Relacionar diferentes informações contidas no mesmo texto, de maneira a pôr em evidência a sequência temporal de 
acontecimentos e mudanças de lugar.  
3. Identificar o tema ou o assunto do texto (do que trata).  
4. Referir, em poucas palavras, os aspetos nucleares do texto. 
Relacionar o texto com conhecimentos anteriores.  
1. Escolher, em tempo limitado, entre diferentes frases escritas, a que contempla informação contida num texto curto, de 30 a 50 
palavras, lido anteriormente.  
2. Interpretar as intenções e as emoções das personagens de uma história. 
Monitorizar a compreensão.  
1. Sublinhar no texto as frases não compreendidas e as palavras desconhecidas e pedir esclarecimento e informação ao professor e 
aos colegas. 
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País ou unidade 
subnacional 

Expectativas de aprendizagem para leitura – final do segundo ano da escola elementar (ISCED 1) 

Província de Ontário, 
Canadá 

• ler uma pequena variedade de textos literários, gráficos e informativos 
• identificar uma variedade limitada de propósitos de leitura e escolher materiais de leitura apropriados para esses fins 
• identificar uma variedade limitada de estratégias de compreensão de leitura e usá-las antes, durante e depois da leitura para 

compreender textos, inicialmente com apoio e direção 
• demonstrar compreensão de um texto recontando a história ou atualizando informações do texto, incluindo a ideia 

principal 
• usar informações e ideias explícitas e implícitas em textos, inicialmente com apoio e orientação, para fazer inferências simples e 

previsões razoáveis sobre elas 
• estender a compreensão dos textos, conectando as ideias neles contidas a seus próprios conhecimentos e experiências, a 

outros textos familiares e ao mundo ao seu redor. 
• identificar a ideia principal e alguns elementos de textos, inicialmente com apoio e direção 
• expressar pensamentos e sentimentos pessoais sobre o que foi lido 
• começar a identificar, com apoio e direção, o falante e o ponto de vista apresentados em um texto e sugerir uma possível 

perspectiva alternativa 
• identificar e descrever as características de algumas formas de texto simples, com foco em textos literários, como uma história 

fictícia simples 
• reconhecer padrões organizacionais simples em textos de diferentes tipos e explicar, inicialmente com apoio e direção, como 

os padrões ajudam os leitores a entender os textos 
• identificar alguns recursos de texto (por exemplo, ilustrações, símbolos, fotografias, título, número da página, tabela de conteúdos) 

e explicar como eles ajudam os leitores a entender os textos 
• identificar alguns elementos simples de estilo, incluindo voz e escolha de palavras, e explicar, inicialmente com apoio e direção, 

como eles ajudam os leitores a entender textos 
• ler e compreender automaticamente algumas palavras de alta frequência e palavras de interesse ou significado pessoal, numa 

variedade de contextos de leitura 
• prever o significado e  palavras desconhecidas usando diferentes tipos de dicas, incluindo: • dicas sintáticas (estrutura da 

linguagem) • dicas grafo fônicas (fonológicas e gráficas) 
• ler textos adequados e familiares a um ritmo e com expressão suficientes para transmitir a compreensão do texto ao 

leitor 
• começar a identificar, com apoio e orientação, estratégias básicas e úteis que auxiliem os alunos a perceber como suas 

habilidades de ouvir, falar, escrever, visualizar e representar ajudam a entender o que eles leem antes, durante e depois da leitura,  
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País ou unidade 
subnacional 

Expectativas de aprendizagem para leitura – final do segundo ano da escola elementar (ISCED 1) 

França • Ler silenciosamente um texto decifrando palavras desconhecidas e manifestar seu entendimento por meio de um resumo, 
reformulação e respostas a perguntas. 

• Ler silenciosamente um enunciado, uma comanda pedagógica e compreender o que é esperado. 
• Participar de uma leitura dialogada: articulação correta, fluência, respeito à pontuação e entonação adequada. 
• Ler e ouvir obras curtas completas ou extratos extensos de obras mais longas. 
• Identificar os personagens, eventos e circunstâncias temporais e espaciais de uma história que se leu. 
• Comparar um texto recém-ouvido ou lido com um ou mais textos conhecidos (temas, personagens, eventos, finalidades). 
• Ler ou ouvir obras completas, especialmente de literatura infanto-juvenil e reportar sua leitura. 
• Dar sinônimos (por exemplo, para reformular o significado de um texto ou melhorar uma expressão oral ou escrita). 
• Encontrar uma palavra de significado oposto para um adjetivo de qualificação, um verbo de ação ou um substantivo. 
• Agrupar palavras por famílias; encontrar uma ou mais palavras de uma determinada família. 
• Começar a usar a ordem alfabética em um dicionário para verificar a escrita de palavras ou para encontrar seu significado. 

 

País ou unidade 
subnacional 

Expectativas de aprendizagem para leitura – final do segundo ano da escola elementar (ISCED 1) 

Inglaterra, Reino 
Unido  
 

• desenvolver prazer na leitura, motivação para ler, vocabulário e compreensão por meio de: 
 ouvir, discutir e expressar opiniões sobre uma ampla gama de poesia contemporânea e clássica, histórias e não ficção em 
um nível além daquele em que os alunos podem ler de forma independente 
 discutir a sequência de eventos nos livros e como os itens de informação estão relacionados 
 familiarizar-se cada vez mais e recontar uma ampla gama de histórias, contos de fadas e contos tradicionais 
 ser introduzido a livros de não ficção, estruturados de maneiras diferentes 
 reconhecer linguagem literária recorrente simples em histórias e poesia 
 discutir e esclarecer significados das palavras, ligando novos significados ao vocabulário conhecido 
 discutir suas palavras e frases favoritas 
 continuar a construir um repertório de poemas aprendidos de cor, apreciando-os e recitando alguns, com a entonação 
apropriada para tornar claro o significado 

• entender os livros que já conseguem ler com precisão e fluência e aqueles que eles ouvem por meio de: 
 com base no que eles já sabem ou em informações e vocabulário fornecidos pelo professor 
 verificar se o texto faz sentido para eles enquanto leem e corrigir leituras imprecisas 
 fazer inferências com base no que está sendo dito e feito 
 responder e fazer perguntas 
 prever o que pode acontecer com base no que foi lido até um determinado ponto 

• participar de discussões sobre livros, poemas e obras lidas para eles e, para aqueles que eles podem ler autonomamente, 
revezando-se e ouvindo o que os outros dizem 

• explicar e discutir sua compreensão de livros, poemas e outros materiais, tanto aqueles que eles ouvem quanto aqueles 
que eles leem por si mesmos. 
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Fontes:  
BRASIL, Ministério da Educação, Base Nacional Comum Curricular, Brasília, DF: Ministério da Educação, 2017. 
PREFEITURA DE SOBRAL, Secretaria da Educação., Documento Curricular da Rede Municipal de Ensino de Sobral – Língua Portuguesa, Sobral, CE: Prefeitura de Sobral. Secretaria da 
Educação, 2016. 
BUESCU, Helena C. et al, Programa e Metas Curriculares de Português do Ensino Básico. Governo de Portugal – Ministério da Educação e Ciência, 2015. 
ONTARIO, Ministry of Education and Training, The Ontario Curriculum, grades 1-8: Language, Toronto: Ministry of Education and Training, 2006. 
FRANCE, Ministère de L’éducation Nationale, de la Jeunesse et de la Vie Associative (DGESCO). Progressions pour le cours préparatoire et le cours élémentaire première année – Français, 
2012. 
UNITED KINGDOM. The National Curriculum in England – Framework Document. Department for Education, 2014. 
(todos os grifos são nossos. De resto, procurou-se manter a formatação original) 
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A leitura atenta dos Quadros 2.6.5 e 2.6.6 mostra que, em todas as unidades 

territoriais comparadas, a expectativa é que, no segundo ano do ensino elementar 

(ISCED 1) os alunos estejam com sete anos, depois de frequentar, pelo menos, dois 

anos de educação pré-escolar (ISCED 0). Ou seja, alunos com, no mínimo, quatro 

anos de vivência educacional institucionalizada. Assim, em todos os casos, as 

expectativas delineadas no quadro 2.6.6, a respeito do que seria razoável supor que 

aprendessem, são para alunos etária e escolarmente equivalentes, do ponto de vista 

institucional. Mesmo que, no Brasil, a educação infantil ainda não esteja 

universalizada, não deveria haver, a princípio, entre esses países e territórios, 

justificativas para discrepâncias de expectativas de aprendizagem. Pode-se até 

esperar ou constatar que alunos que chegarem ao ISCED 1 sem terem passado pelo 

ISCED 0, apresentem desempenho escolar aquém daqueles que fizeram a trajetória 

esperada. Mas não se pode institucionalizar grandes diferenças no que se considera 

formalmente o direito à educação, principalmente por que se trata do início da 

escolarização.  

Entretanto, a comparação analítica das definições de expectativas de 

aprendizagem nos recortes selecionados tornam evidentes importantes diferenças 

entre a BNCC e os demais exemplos: 

a) quanto à menção à fluência (velocidade de leitura, com demonstração de 

compreensão): todos os documentos, exceto a BNCC brasileira, fazem menções a 

essa medida, embora apenas Sobral e Portugal expressem, em seu documento 

curricular, um número de palavras a serem lidas por minuto (80-90 e 55 ppm, 

respectivamente); 

b) quanto à autonomia na leitura – a capacidade de o aluno ler sozinho um 

texto e depois demonstrar compreensão sobre seu conteúdo: todos os recortes 

analisados expressam a expectativa de os alunos lerem textos sozinhos. Na BNCC, 

embora haja a especificação para ler autonomamente apenas palavras, 

apresentadas em listas, calendários etc. e, que leiam, de forma compartilhada (com 

colegas e/ou professores), apenas textos não-verbais ou verbais muito curtos como 

anúncios, cartazes e enunciados de tarefas escolares, a expectativa “(EF02LP26) 

Ler e compreender, com certa autonomia, textos literários, de gêneros variados, 

desenvolvendo o gosto pela leitura” abre espaço para um nível de leitura mais 

próximo daquele dos países desenvolvidos e de Sobral; 
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c) quanto à descrição do tipo de texto a ser lido, a BNCC tanto especifica a 

leitura de palavras e textos muito simples, quanto permite que o aluno do segundo 

ano leia “textos literários, de gêneros variados, com certa autonomia”. Nos demais 

recortes já se apresenta a transição da leitura pelo professor para a própria do aluno 

e do texto curto e não verbal (como tirinhas) para o verbal. A maior diferença, 

entretanto, reside na especificação do texto: "texto impresso curto ou mediano" 

(Sobral), "textos narrativos, informativos e descritivos, poemas e banda desenhada" 

(Portugal), "textos literários, gráficos e informativos" (Ontário), "obras curtas 

completas ou extratos extensos de obras mais longas" (França), "ampla gama de 

poesia contemporânea e clássica, histórias e não-ficção em um nível além daquele 

em que os alunos podem ler de forma independente" (Reino Unido); 

d) quanto à aquisição sistemática de vocabulário: cada autoridade 

educacional dos recortes selecionados valeu-se de uma forma de expressar essa 

habilidade, com exceção de Sobral97. Como vocabulário é um dos componentes 

mais importantes do capital social familiar que a escola pode ajudar a compensar – 

além de parte essencial do aprendizado da leitura –, os trechos serão repetidos a 

seguir: 

 

BNCC – "(EF02LP10) Identificar sinônimos de palavras de texto lido, 
determinando a diferença de sentido entre eles, e formar antônimos 
de palavras encontradas em texto lido pelo acréscimo do prefixo de 
negação in-/im-, (EF02LP11) Formar o aumentativo e o diminutivo de 
palavras com os sufixos -ão e -inho/-zinho.” 

Portugal – "Apropriar-se de novos vocábulos. 1. Reconhecer o 
significado de novas palavras, relativas a temas do quotidiano, áreas 
de interesse dos alunos e conhecimento do mundo (por exemplo, 
casa, família, alimentação, escola, vestuário, festas, jogos e 
brincadeiras, animais, jardim, cidade, campo). Monitorizar a 
compreensão. 1. Sublinhar no texto as frases não compreendidas e 
as palavras desconhecidas e pedir esclarecimento e informação ao 
professor e aos colegas." 

Ontário – "prever o significado e palavras desconhecidas usando 
diferentes tipos de dicas, incluindo: • dicas sintáticas (estrutura da 
linguagem) • dicas grafofônicas (fonológicas e gráficas)". 

                                            
97 A especificação da evolução do vocabulário e da complexidade textual do currículo novo de Sobral está em 
sessão separada do documento e não nas tabelas de progressão, de onde foram retirados os extratos acima. A 
sessão é um Guia de Complexidade Textual e contém parâmetros para seleção adequada de textos para 
trabalho pedagógico alinhado com o currículo. Os documentos curriculares de Sobral podem ser encontrados 
em: http://seducsobral.blogspot.com.br/p/curriculos-escolares.html 
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França – "Dar sinônimos (por exemplo, para reformular o significado 
de um texto ou melhorar uma expressão oral ou escrita)"; "Encontrar 
uma palavra de significado oposto para um adjetivo de qualificação, 
um verbo de ação ou um substantivo"; "Agrupar palavras por 
famílias; encontrar uma ou mais palavras de uma determinada 
família; "Começar a usar a ordem alfabética em um dicionário para 
verificar a escrita de palavras ou para encontrar seu significado." 

Reino Unido – "discutir e esclarecer significados das palavras, 
ligando novos significados ao vocabulário conhecido." (Quadro 2.6.6 
acima) 

 

É importante destacar o caráter político de se estabelecer as expectativas de 

aprendizagem sem concessões paternalistas para alunos de NSE mais baixo, como 

chamou atenção PATTO (1991) – já citada no Capítulo 1.  

 

[...] A inadequação da escola decorre muito mais de sua má 
qualidade, da suposição de que os alunos pobres não têm 
habilidades que na realidade muitas vezes possuem, da expectativa 
de que a clientela não aprenda ou que o faça em condições em 
vários sentidos adversas à aprendizagem, tudo isso a partir de uma 
desvalorização social dos usuários mais empobrecidos da 
escola pública elementar. É, no mínimo, incoerente concluir, a 
partir de seu rendimento numa escola cujo funcionamento pode 
estar dificultando, de várias maneiras, sua aprendizagem 
escolar, que a chamada ‘criança carente’ traz inevitavelmente para a 
escola dificuldades de aprendizagem. (PATTO, 1991, p. 340, grifos 
nossos). 

 

Porque, sem que se estabeleça critérios mais ambiciosos de ensino para 

todos, a máquina que faz rodar o círculo vicioso da educação brasileira funciona sem 

entraves, como apontou PLANK (1996): as ações individuais capturam os recursos 

do sistema para si e para seus apoiadores. Relembrando o que foi citado no 

Capítulo 1: 

 

Policy goals may include the provision of jobs for clients, or the 
direction of public resources and public subsidies to political allies 
and favored constituencies. Insofar, as this is true, universally 
admired objectives may be systematically subverted in order to 
advance a variety of private interests. […] Those in charge of the 
system may use their positions to obtain teaching and administrative 
jobs for clients; scholarships for favored students; subsidies for 
private organizations including private schools; and contracts for 
constructions firms, textbooks publishers, and suppliers of school 
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lunches. These and other benefits are provided in return for political 
and financial support. (PLANK, 1996, p. 104, grifos nossos). 

 

O estabelecimento de objetivos educacionais ambiciosos para todos os 

alunos, além de pautar a promoção do direito à educação de maneira equitativa, 

pode contribuir para o melhor uso dos recursos humanos e materiais alocados para 

educação, neutralizando parte da cultura paternalista (para os pobres, os bens e 

serviços do estado são poucos e de baixa qualidade porque eles têm baixas 

expectativas), patrimonialista (os bens e serviços do estado apropriados para fins e 

interesses privados) e clientelista (bens e serviços do estado alocados por critérios 

privados) que formam a base da cultura do fracasso escolar descrita no Capítulo 1. 

Objetivos educacionais ambiciosos estabelecidos para todos podem inverter o giro 

da máquina de desigualdade, no sentido de promover um ciclo virtuoso, de maior 

eficiência e eficácia no trato com a educação, o que será discutido em detalhe no 

Capítulo 3. 

Assim, a não ser que haja dados empíricos que comprovem que alunos de 

determinadas regiões, grupos sociais, etc. realmente apresentam dificuldades 

sistemáticas de aprendizagem, pelo menos o início da escolarização98 deveria 

contar com configuração de objetivos pedagógicos muito similares, tanto dentro de 

um mesmo país ou território (o que é mais comum e o objetivo da BNCC, por 

exemplo), quanto entre eles (o que dependeria de uma interação maior entre 

equipes técnicas, ou, pelo menos, do interesse das autoridades educacionais em 

estudar o desenvolvimento de documentos curriculares entre países). Entretanto, é 

possível supor que essa equivalência de expectativas possa não estar especificada 

individualmente em cada normativa, visto que estas são decorrência de definições 

de caráter político – cada autoridade educacional (ministérios, departamentos e 

secretarias de educação) tem a prerrogativa de estabelecer o que considera como 

direito de aprender a ler e a compreender textos em cada fase da vida escolar. São 

essas escolhas políticas registradas em documentos curriculares que foram 

exemplificadas pelo conteúdo dos quadros anteriores.  

                                            

98 Minha posição pessoal é que os objetivos deveriam ter a mesma ambição para todos os anos de educação 

obrigatória, mas este Capítulo tem foco apenas no início da escolarização 
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Para completar o raciocínio, seguem alguns exemplos de como grupos de 

interesse podem manifestar publicamente posições divergentes em relação à 

pormenorização de direitos educacionais. As tensões entre grupos dentro da 

sociedade ficam mais evidentes quando são incluídas no debate as políticas de 

qualidade, pois as de expansão, em geral são consensuais (ver Capítulo 4). 

Aumenta ainda mais o antagonismo entre os grupos que disputam interesses na 

arena da educação, quando o que está em jogo é o estreitamento do fosso entre as 

expectativas de aprendizagem de cada um deles. Em relação ao processo de 

elaboração da BNCC, o estudo “Consensos e Dissensos em Torno de uma Base 

Nacional Comum Curricular no Brasil – Relatório de Pesquisa” (CENPEC, 2015), que 

analisou as percepções sobre o tema mostrou que: 

 

A análise dos dados dessa pesquisa exploratória indica a presença 
entre os entrevistados de, pelo menos, dois tipos de argumentação 
em confronto: uma, de raiz sociológica, que se concentra na crítica 
ao papel reprodutor das relações de dominação que é feito pela 
escola, num processo que excluiu historicamente as camadas 
desfavorecidas da população e que continua a realizar uma 
“exclusão branda”. Deste ponto de vista, os efeitos sociais que a 
escola produz dizem respeito à natureza dessa instituição numa 
sociedade capitalista, portanto é preciso que ela seja 
transformada desde suas bases. A outra posição parte da 
concepção do direito à educação como direito à integração social, 
que é uma dívida da sociedade brasileira com relação aos grupos 
excluídos. Neste caso, trata-se de identificar os pontos no 
sistema que produzem o “mau funcionamento” da escola e 
corrigi-los – nesse sentido, um currículo bem estruturado seria 
um passo fundamental para dar racionalidade ao sistema. 
Ambas as posições coexistem na fala de entrevistados que possuem 
posições mais moderadas dentro de um espectro que vai dos 
radicalmente contra qualquer padronização curricular no país aos 
radicalmente favoráveis a um currículo nacional ou a uma base 
nacional curricular comum. (CENPEC, 2015; p. 44-45; grifos nossos) 

 

Para ilustrar como essas posições podem se manifestar em pautas mais 

simples e com um perímetro mais limitado, seguem dois exemplos: a definição de 

idade para alfabetizar (na BNCC e no PNE), e a relação entre o desempenho dos 

alunos brasileiros no Pisa e na Prova Brasil, por meio do Ideb. Esses exemplos 

situam o Brasil nesse grande movimento histórico de especificação do direito à 

educação. 
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2.6.1 Exemplo 1 – a idade e o método certos para a alfabetização 

Discorrer sobre a alfabetização "na idade certa" e "pelo método certo", por si 

é tema para muitos trabalhos científicos, portanto foge ao escopo do presente 

trabalho. O que se está fazendo aqui é relatar, resumidamente, o que as 

observações e entrevistas locais, somadas à análise de documentos e de outros 

relatos, trazem de explicação sobre o sucesso acadêmicos dos alunos de Sobral, 

como consequência de decisões de política pública. O certo, para o contexto político 

educacional brasileiro e para os objetivos do presente trabalho, é que, fora do Brasil, 

essa discussão já foi pacificada há muitos anos. É uma informação fácil de ser 

confirmada pela leitura de documentos curriculares das etapas escolares envolvidas 

no processo – a finalização da educação infantil (ISCED 0) e os dois primeiros anos 

de educação escolar elementar (ISCED 1) de países/territórios com bom 

desempenho no Pisa –. Finlândia99, Hong Kong100, Reino Unido, França, Ontario 

(Canadá), Portugal101 são exemplos que podem ser consultados. Em Sobral também 

o tema já foi apaziguado e alfabetização efetiva no início da escolarização é a regra 

e não há dúvidas sobre a concepção do processo de alfabetização, a qual será 

mostrada no texto do Prof. Edgar Linhares citado mais à frente. Este é, sem dúvida, 

o primeiro e mais importante “segredo” do sucesso acadêmico dos alunos de Sobral.  

Como já explicado, com a opção pela parcimônia dos dados, os exemplos 

selecionados anteriormente não trouxeram os detalhes do processo de 

alfabetização, mas a consulta aos currículos oficiais dos países/territórios elencados 

acima mostra que as etapas reconhecidas como os componentes da alfabetização 

são as mesmas entre eles. Mais uma vez, a nova normativa nacional brasileira, a 

BNCC de 2017, vai permanecer como o item destoante102. A presente sessão 

abordará os principais aspectos desse processo elementar de qualquer educação 

escolar no mundo de hoje: ensinar alunos a demonstrar a compreensão sobre o que 

                                            
99 OPETUSHALLITUS. National core curriculum for basic education 2004: national core curriculum for basic 
education intended for pupils in compulsory education. Helsinki: National Board of Education, 2004. Vv. 
Disponível em: <http://www.oph.fi/download/47675_POPS_net_new_2.pdf>. 
100 THE CURRICULUM DEVELOPMENT COUNCIL. English Learning Education: Key Learning Area (KLA) 
Curriculum Guides (Primary 1 — Secondary 6). Wan Chai, Hong Kong: Curriculum Development Institute. 
Education Bureau HKSARG, 2017. Disponível em: <http://www.edb.gov.hk/attachment/en/curriculum-
development/renewal/ELE/ELE_KLACG_P1-S6_Eng_2017.pdf>. 
101 Os demais já forma citados e localizados 
102 Ver: Nota sobre a nova proposta de alfabetização apresentada pelo MEC ao CNE, disponível em: 
http://arquivos.alfaebeto.org.br/nota-sobre-nova-proposta.pdf.  

http://www.oph.fi/download/47675_POPS_net_new_2.pdf
http://www.edb.gov.hk/attachment/en/curriculum-development/renewal/ELE/ELE_KLACG_P1-S6_Eng_2017.pdf
http://www.edb.gov.hk/attachment/en/curriculum-development/renewal/ELE/ELE_KLACG_P1-S6_Eng_2017.pdf
http://arquivos.alfaebeto.org.br/nota-sobre-nova-proposta.pdf
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lêem e a redigir textos simples e apropriados para a idade, com um mínimo de 

clareza e coerência. 

Para facilitar a compreensão sobre o tema (que, para o presente trabalho, 

interessa apenas como análise de decisão de política educacional pública baseada 

em evidências, e não como debate sobre posições técnicas e ideológicas a respeito 

do que se reconhece ou nega no processo de alfabetização), seguem três obras 

produzidas no Brasil explicam em detalhe como se dá a confusão sobre as etapas 

do processo de alfabetização. São elas: 1) Alfabetizar para a Democracia, de José 

Morais (2014)103, estudioso português renomado, que atua no campo da pesquisa 

cognitiva da aprendizagem da leitura e escrita, tendo coordenado os trabalhos de 

produção dos currículos mais recentes de Portugal e da França, além de ser 

profundo conhecedor do ambiente educacional brasileiro; 2) o Relatório Final do 

Comitê Cearense para a Eliminação do Analfabetismo Escolar: educação de 

qualidade, começando pelo começo104, produzido pela Assembléia Legislativa do 

Estado do Ceará (ALECE) em 2006, que foi o ponto de partida para a criação do 

programa cearense de alfabetização, o Programa Alfabetização na Idade Certa 

(PAIC) e, finalmente, 3) o Relatório Final do Grupo de Trabalho Alfabetização 

Infantil: os novos caminhos, da Câmara dos Deputados ([2003] 2007)105, 

apresentado em 2003, resumindo as discussões do Grupo de Trabalho sobre 

alfabetização infantil, criado pela Comissão de Educação e Cultura da Câmara dos 

Deputados, e que abordou as seguintes questões:  

 

a) Como se define alfabetização das crianças e como essa etapa se 
distingue de outras etapas do ensino da língua?;  

b) Quais os principais conceitos científicos reconhecidos pela 
comunidade acadêmica internacional que fundamentam as práticas 
de alfabetização?;  

c) Quais as implicações desses conceitos para a formulação de 
programas e materiais de alfabetização? e  

                                            
103 MORAIS, José, Alfabetizar para a democracia, Porto Alegre, RS: Ed. Penso, 2014.Parte da obra foi produzida 
no Brasil, parte é de um original elaborado em Portugal sob o título de “Alfabetizar EM Democracia” em 2013, 
pela Fundação Francisco Manuel dos Santos (Apresentação; p.5) 
104 AGUIAR, Rui Rodrigues; GOMES, Ivo Ferreira; CAMPOS, Márcia Oliveira Cavalcante (Orgs.), Relatório Final 
do Comitê Cearense para a Eliminação do Analfabetismo Escolar: educação de qualidade, começando pelo 
começo, Fortaleza, Ceará: ALECE - Assembléia Legislativa do Estado do Ceará, 2006. 
105 BRASIL. CONGRESSO NACIONAL. CâMARA DOS DEPUTADOS. COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E 
CULTURA, Grupo de Trabalho Alfabetização Infantil: os novos caminhos: relatório final, 2a ed. Brasília: Centro 
de Documentação e Informação, Coordenação de Publicações, 2007. 
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d) Como diferentes países definem o período de alfabetização, as 
orientações e os currículos, programas de ensino a serem seguidos 
nas escolas, materiais didáticos, formação básica de professores e 
avaliação da alfabetização?. (p.17) 

 

As contribuições de cada um desses esforços explicativos sobre alfabetização 

no Brasil são resumidas a seguir. Em primeiro lugar, o Prof. Morais (MORAIS, 

2014;p.37) explica que houve, por parte de pedagogos de vários países, uma 

intenção de sobrevalorizar o objetivo final da alfabetização, que é o de fazer com 

que seres humanos compreendam o que lêem por meio de símbolos codificados 

consensados (no caso da Língua Portuguesa, o alfabeto latino), em detrimento de se 

explicitar o processo cognitivo que depende da incorporação do princípio alfabético e 

do ensino das correspodências grafofonológicas que permitem a decodificação do 

código alfabético. Ele explica a confusão entre pedagogia e ideologia: 

 

Essa orientação pedagógica chegou a ser dominante nos Estados 
Unidos (whole-word approach), em países da América Latina, 
incluíndo o Brasil (onde foi chamado de "construtivismo", como 
veremos adiante), na França e na Bélgica francófona ("método 
funcional") e teve um surto em Portugal em escola dita de 
vanguarda. Geralmente associada à ideologia humanista de 
respeito pela criança como sujeito de direitos e à militância 
progressista, opõe-se aos métodos fônicos, que têm sido vistos 
como políticamente de direita [porque . . .] tratariam a criança 
como um ser passivo [...]. (MORAIS, 2014; p.37-38. Grifo nosso) 

 

Essa questão da politização de objetivos educacionais é real e relevante para 

reponder a pergunta sobre sobralização da educação no restante do Brasil, pois em 

quanto não se reconhecer como um ser humano aprende a ler, não se consegue 

ensiná-lo de forma efetiva. Simples assim. Para o caso em pauta – a análise das 

escolhas que fizeram com que a alfabetização em Sobral alcançasse os maiores 

níveis de proficência no País – houve uma escolha não exatamente sobre o método 

(exatamente o que fazer em sala de aula), mas o reconhecimento da sequência de 

etapas cognitivas necessárias para se aprender a ler de forma efetiva.  

O posicionamento público sobre a explicitação e progressão do processo de 

alfabetização, apresentado a seguir, é uma ilustração de como essa disputa ainda 

resta atual, como é sensível do ponto de vista político e até partidário. Há poder de 
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veto político até no reconhecimento do processo de alfabetização corroborado pelas 

evidências. O Coordenador Geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, 

Daniel Cara, que é um influente formador de opinião no âmbito das políticas 

educacionais, comenta em seu Blog a respeito da idade certa para alfabetizar, tema 

que estava em discussão à época da elaboração da BNCC: 

 

Forçar a barra para a alfabetização precoce demonstra a 
incapacidade desse governo de ler os avanços científicos em matéria 
de psicologia, pedagogia, didática e neurociência. Todos eles 
indicam: é contraproducente acelerar forçosamente a alfabetização, 
que a bem da verdade, não tem uma idade “certa” para ocorrer. 
Conforme têm apontado pesquisas da área, a alfabetização se 
caracteriza como um processo que normalmente tem sua primeira 
etapa consolidada ao final dos três primeiros anos do ensino 
fundamental, avançando ao longo dos anos iniciais. Derrotados na 
tramitação do PNE nessa questão, os atuais gestores do MEC, 
especialmente os filiados ao PSDB, tentam agora forçar a barra. 
Para servir a que interesses, ou melhor, interesses de quem? Fica 
sempre a pergunta. (CARA, 2017. Grifos meus) 

 

O trecho mostra como o Prof. Morais, abaixo, tem razão ao ser duro em 

relação a como se (não) alfabetiza no Brasil (MORAIS, 2014; pg. 51-74), mostrando 

o prejuízo desse embate. Ele chega a esbarrar em PLANK (1996) na sua 

interpretação sobre supremacia do interesse privado sobre o público, em um senso 

sociológico e histórico, como um traço cultural da sociedade brasileira: 

 

O Brasil foi um dos últimos países a abolir a escravatura. Será 
também um dos últimos a abolir o analfabetismo? [...] Hoje, o sistema 
educacional no Brasil continua paralizado por interesses egoístas, 
por enormes desigualdades sociais e raciais, por políticas débeis, por 
burocracias de escrivão reprodutoras de certo genoma cultural 
português e por desvarios de pseudointelectuais anticientíficos, 
prontos a sacrificar a verdade à ideologia. (MORAIS, 2014; p. 51) 

 

Ou autor avalia a questão da idade certa para alfabetizar, só que em um 

debate anterior, a criação do PNAIC: 

 

O Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) [...] 
estabeleceu uma idade máxima (8 anos de idade/3º ano do ensino 
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fundamental) para a alfabetização dos alunos da rede pública de 
ensino. A essa idade máxima, chamou de “idade certa”. Quanto se 
sabe que, em colégios particulares, muitas crianças entram no 1º ano 
dominando os fundamentos do código ortográfico da língua e a 
maioria está alfabetizada no fim desse ano, o plano de postergar o 
prazo da alfabetização no setor público, de longe o maior do 
Brasil, para o fim do 3º ano pode revelar a impotência de uma 
motivação dificilmente confessável, isto é, não poder, ou não 
querer dar aos professores atuais e futuros tanto a formação, 
quanto o status que as exigências e a importância da missão 
requerem. [Apesar de, tecnicamente, não haver consenso sobre a 
idade exata mais propícia ao início da alfabetização], o sistema 
educativo não pode deixar de fixar idades para a preparação para a 
alfabetização propriamente dita. Dentro dos limites impostos pelo 
desenvolvimento cognitivo, essa fixação baseia-se em critérios que 
são políticos. (Ib.; p. 55. Grifos nossos) 

 

E completa com uma observação que remete a Bourdieu e Passeron:  

Se o objetivo é formar uma elite, deixa-se às famílias de SSE 
elevado e às escolas particulares em que elas matriculam seus filhos 
a possibilidade de estes estarem alfabetizados no fim do 1º ano 
escolar (geralmente entre os 6 e os 7 anos de idade ou até 
antes) e decreta-se que as crianças do povo precisam de três 
anos para para aprender aquilo que as outras aprendem em um 
ano. (Ib.; p. 55. Grifos nossos) 

 

Morais faz um breve apanhado sobre a resolução dessa questão em países 

desenvolvidos. A confusão dos métodos de alfabetização com ideologia só foi 

desfeita quando os maus resultados, principalmente em escolas públicas, ficaram 

evidentes, o que ensejou a disseminação de pesquisas científicas sobre o 

aprendizado da leitura que passaram a ser utilizadas como alertas a governantes, os 

quais acolheram essas descobertas por que desejavam melhorar o desempenho 

escolar dos alunos sob sua responsabilidade. (Ib. p.38).  

Por sua vez, o Relatório da Comissão de Educação e Cultura da Câmara dos 

Deputados apresenta uma longa e detalhada explicação sobre a evolução dos 

métodos de alfabetização e suas implicações pedagógicas (BRASIL. CONGRESSO 

NACIONAL. CÂMARA DOS DEPUTADOS. COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E 

CULTURA, [2003] 2007; p. 25-75. Grifos no original, destaques nossos) e resume: 

Uma maneira produtiva de lidar com a questão de comparação de 
métodos consiste em determinar que componentes específicos dos 
vários métodos produzem determinados resultados. As conclusões 
desse tipo de estudo permitem inferir princípios e orientações que 
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devem nortear a produção de materiais didáticos e o uso de 
diferentes métodos para alfabetizar.  

A concepção alfabética (que seria o tradicional be-a-bá) leva os 
alunos a identificar letras, seus nomes, memorizar o alfabeto e 
combinar as letras para formar sílabas, normalmente de 
complexidade crescente, até que sejam capazes de formar palavras 
(para ler e escrever). Freqüentemente, quando começam a ler 
palavras, as crianças o fazem escandindo a leitura, utilizando o nome 
das letras para formar sílabas como o be + a = bá. Muitas cartilhas 
ainda existentes no Brasil são remanescentes dessa concepção – 
embora raramente mantenham o ensino exclusivamente centrado 
nesse tipo de atividade. 

A concepção fônica propõe um ensino sistemático das relações 
entre as unidades gráficas do alfabeto (letras ou combinações de 
letras, como no caso dos dígrafos) e suas correspondentes unidades 
fonológicas (sons). Os sons – e não o nome das letras, como na 
concepção alfabética – são usados para fazer a síntese e propiciar a 
leitura. A análise e a síntese de fonemas são as duas estratégias 
mais eficazes para levar o aluno a ler (transformar letras em sons) e 
escrever (transformar sons em letras). Enfoques mais atualizados 
dessa concepção não requerem ou recomendam que o ensino das 
correspondências seja baseado exclusivamente em unidades sub-
lexicais sem sentido. 

A concepção ideovisual não se define como um método, mas como 
uma filosofia. Essencialmente, ela pressupõe que a aprendizagem se 
dá pela identificação visual da palavra. O contexto é considerado 
essencial para ajudar os alunos a identificar a palavra a partir de sua 
forma visual. Diante de palavras encontradas em textos, os alunos 
fazem hipóteses a respeito da relação de sons e letras. Na verdade, 
isso não ocorre sempre, apenas quando não é possível identificar a 
palavra pelo contexto ou por identificação direta. 

O termo “métodos mistos” é usado frequentemente e com vários 
sentidos. Nem todas as combinações são igualmente eficazes ou 
recomendáveis. Combinar a adivinhação de palavras com estratégias 
de decodificação, por exemplo, pode ter resultados desastrosos. Ou 
usar indiscriminadamente o nome com o som das letras para fazer 
síntese pode confundir mais do que ajudar o aluno a decodificar 
palavras. 

[...] 

A decodificação, no entanto, não assegura, por si só, fluência e 
vocabulário suficientes para o aluno tornar-se um leitor independente 
capaz de ler textos mais interessantes, difíceis e variados. Daí a 
necessidade prática, durante o ensino da decodificação, de ensinar a 
ler algumas palavras mais comuns, especialmente conectivos, que 
poderão ajudar o aluno a ler textos mais complexos. Essas palavras 
são melhor ensinadas usando métodos de associação 
(reconhecimento da palavra mostrada), e não métodos de 
adivinhação das palavras a partir do contexto do texto lido. Quando a 
criança tiver condições, também deverá ser capaz de decodificar 
essas palavras. 
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Por fim, o Relatório Final do CCEAE (AGUIAR et al., 2006) faz a ponte entre o 

debate sobre métodos de alfabetização e política educacional, a partir da 

experiência de Sobral desde 2001 (Ib. p.39). Conforme descrito pela Secretária de 

Educação do Ceará à época, Sofia Lerche Vieira, no Relatório Final do CCEAE (Ib. 

Introdução), o Comitê atuou em três frentes, levantando dados para sensibilizar seus 

membros, a imprensa e os diversos agentes e atores envolvidos a respeito da 

profundidade e as causas do problema do analfabetismo escolar no Estado: 

 

A primeira pesquisa abrange uma amostra de 48 municípios, 7.915 
alunos em 405 turmas [de 2ª série – Ib. p. 41] e 255 escolas e 
confirma dados já observados em avaliações de larga escala, quais 
sejam: as crianças que chegam a 4ª série do Ensino Fundamental 
nos estágios muito crítico e crítico do SAEB, de fato, tem seu 
processo de alfabetização comprometido desde os momentos iniciais 
de sua escolarização. A segunda pesquisa torna-se perceptível o que 
vem a ser esse precário processo de alfabetização: fragilidades 
cognitivas dos professores que atuam nas séries iniciais do Ensino 
Fundamental, chegando muitas vezes ao desconhecimento do que 
seja alfabetização, mau uso do tempo pedagógico, na medida em 
que parte expressiva dele é dedicada ao outras atividades que não 
necessariamente o ensinar e o aprender. Na terceira pesquisa, um 
olhar foi dirigido para as Agências Formadoras e a formação inicial 
dos docentes. Investigando os cursos de Pedagogia e Letras de 
algumas Instituições de Ensino Superior (IES), identificou-se 
aspectos curriculares que precisam ser revistos, procurando focalizar 
a formação de professores com conhecimentos em alfabetização de 
crianças. (VIEIRA in AGUIAR et al., 2006; Introdução – O que Dizem 
os Parceiros. Destaques nossos) 

 

Como se vê, o diagnóstico do problema da não alfabetização dentro das 

escolas do Estado do Ceará em 2006 não é muito diferente do que foi descrito por 

Patto, ainda no início da década de 1990 (PATTO, 1991) nos trechos citados no 

Capítulo1. O resultado do primeiro levantamento do CCEAE106 mostrou que da 

                                            
106 A avaliação constava das seguintes atividades: 1ª atividade: leitura interativa – consistia da leitura, pelos 
bolsistas, de um texto para as crianças com interação lúdica através da oralidade e gestualidade. O objetivo 
desta atividade era estabelecer rapport com as crianças, uma espécie de quebra gelo para familiarizá-las com o 
avaliador. 2ª atividade: produção de textos – consistia da produção de um texto pelas crianças. Para esta 
atividade, havia cinco textos que podiam ser utilizados como opção para estimular a produção. 3ª atividade: 
oralidade da leitura - consistia da leitura de um texto pelas crianças. Somente as crianças que participaram da 
primeira fase desta pesquisa (atividades 1 e 2) foram chamadas, INDIVIDUALMENTE, a ler um texto. Os 
bolsistas escolhiam um texto entre os cinco que estavam disponíveis, escolha esta que deveria ser feita em 
seqüência de tal forma que todos os textos pudessem ser utilizados na mesma proporção em cada turma. Os 
bolsistas solicitavam que os meninos lessem o texto silenciosamente e em seguida em voz alta. A leitura das 
crianças foi gravada em fita magnética para posterior análise do tempo de leitura. Após a leitura, os bolsistas 
avaliaram o nível de fluência dos alunos de acordo com a seguinte classificação: (1) lê reproduzindo as letras; (2) 
lê soletrando; (3) lê silabando; (4) lê com fluência de acordo com o seu dialeto; (5) lê com fluência de acordo com 
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amostra participante, 39% dos alunos não leram o texto; 7% leram sem fluência, 

reproduzindo as letras; 35% leram sem fluência, soletrando e/ou silabando; 11% 

leram com fluência – de acordo com seu dialeto ou com dialeto artificial e 9% leram 

com fluência, de acordo com o dialeto de prestígio. Em 2007, o Spaece-Alfa, 

implementado no Estado como consequência dos achados do CCEAE, avaliou como 

alfabetizados em nível desejável 36% dos alunos. Essa proporção chegou a 76% na 

edição de 2016. Talvez esse “fenômeno alfabetizatório” pudesse ser considerado um 

sinal de sobralização, pelo menso no Estado do Ceará: providências replicáveis que, 

mesmo que não sejam simples, pelo menos partam de algo abordável ou delimitável 

como a correção em massa de um processo de ensino (além de condições 

pedagógicas mínimas e da mitigação de problemas estruturais como, por exemplo, a 

formação inicial dos docentes). 

O Relatório do CCEAE aponta ainda as precárias condições de ensino no 

Estado e a falta de compreensão a respeito dos métodos de alfabetização entre os 

professores alfabetizadores incluídos na amostra e também explica a principal 

diferença entre os dois métodos (fônico e global): 

 

O método global, assim como o método silábico ou fônico, ensina 
explicitamente as correspondências entre a escrita e a fala no nível 
sublexical. A principal diferença entre esse método e o método 
fônico, por exemplo, diz respeito ao momento em que as 
correspondências entre as letras e os fonemas são ensinadas. No 
método fônico, essas correspondências são introduzidas 
gradualmente, uma de cada vez, e a criança aprende a ler através da 
decodificação fonológica, isso é, através da tradução das letras em 
seus fonemas correspondentes, desde o início do processo de 
alfabetização. No método global, por outro lado, a criança começa 
aprendendo a ler pequenos textos e só posteriormente aprende a 

                                                                                                                                        

o dialeto artificial; e (6) lê com fluência de acordo com o dialeto de prestígio. 4ª atividade: compreensão do texto - 
consistia de um questionário com seis perguntas às crianças. As perguntas eram referentes ao texto lido na 3ª 
atividade. Foram utilizadas perguntas abertas (sem as opções de resposta do tipo a, b, c, d) para eliminar as 
chances de acerto ao acaso (por chute). Após a leitura do texto pelos alunos (3ª atividade), os bolsistas faziam 
seis perguntas oralmente, uma a uma, ao aluno. Durante este processo foi permitido ao aluno consultar o texto. 
A resposta do aluno foi codificada pelos bolsistas em três categorias: resposta adequada, resposta inadequada e 
não respondeu. 
5ª atividade: sondagem das quatro palavras e uma frase - consistia da realização pelas crianças da sondagem 
das quatro palavras e uma frase. Participaram desta atividade apenas as crianças que não conseguiram produzir 
um texto escrito na 2ª atividade. Esta atividade consistia na aplicação de uma sondagem em que os bolsistas 
ditavam quatro palavras e solicitavam à criança que as escrevessem. O resultado dessa atividade foi utilizado 
para identificar em que nível de escrita se encontrava a criança. 6ª atividade: questionário sócio-econômico e 
cultural. Todos os alunos que participaram da segunda fase da pesquisa de campo responderam a um 
questionário contendo 14 perguntas, que foi utilizado para a identificação do perfil sócio-econômico e cultural 
(AGUIAR et al., 2006; p. 41-42) 
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segmentar os textos em palavras, as palavras em sílabas e as 
sílabas em letras/fonemas. (AGUIAR et al., 2006; p. 112-113. 
Destaque nosso) 

[...] 

Entre as 34 professoras pesquisadas, encontrou-se situações 
diversas quanto ao domínio e à utilização dos métodos de 
alfabetização e a sua auto-formação. Ao serem ouvidas, algumas 
professoras afirmaram que utilizam o método metafônico (“inicia com 
as letras, sons das letras, sílabas, até se chegar à frase”). Outras 
dizem aplicar o método global (“parte do texto [geral] para chegar à 
letra”). Há ainda outras, como a professora de escola indígena, que 
afirma usar o método tradicional, (“explorando as vogais, o alfabeto, 
as famílias silábicas, a formação de palavras, a separação das 
sílabas”). Algumas, ainda, se dizem aplicadoras do construtivismo, 
ainda que não soubessem falar sobre sua concepção. E finalmente 
há aquelas que descartam totalmente o uso de textos escritos 
na alfabetização. Para algumas, a música é um instrumento para 
acalmar as crianças e ensinar-lhes encontros silábicos; em 
outros casos, há as que entendem que os livros de histórias infantis 
podem ser instrumentos valiosos de alfabetização. Indagadas sobre 
as atividades de produção textual que disseram realizar com seus 
alunos, algumas professoram não conseguiram descrevê-las para o 
pesquisador. Em outros depoimentos, conseguiu-se perceber que 
por produção textual se entendia a escrita de frases ou textos 
ditados, e o registro da agenda. (Ib; p. 85. Grifo nosso) 

 

O mentor do programa de alfabetização de Sobral, Prof. Edgar Linhares 

(1929-2015)107, explica, no Relatório Final do CCEAE, alguns aspectos importantes 

do processo de alfabetização em si. Em primeiro lugar, a importância de se alcançar 

com os alunos a fluência leitora, cuja falta ele reputa com sendo “o maior 

responsável pelo desinteresse dos alunos pela excelência em leitura”. É a fluência 

que combina a capacidade de decodificar o que se lê com a memória de curto prazo:  

 

Daí a importância de saber selecionar textos adequados ao nível de 
experiência de leitura do aluno. Frases muito compridas, com muitas 
palavras, com palavras de muitas sílabas, dificultam a compreensão, 
porque abusam dos limites da memória de curto prazo. Quando o 
leitor chega ao fim da frase, não se lembra mais do começo. Isto é 

                                            
107Foi Presidente do Conselho Estadual de Educação do Estado do Ceará por dois mandatos. É formado em 
Letras pela Universidade Estadual do Ceará (Uece) e em Direito pela Universidade Federal do Ceará (UFC). 
Tem especialização em planejamento educacional. Mestrado em psicologia da educação. Foi diretor de escolas 
no Piauí, São Paulo, Brasília e Ceará. Assessor da Secretaria Geral do MEC de 1979 a 1986. Tem 62 anos de 
Magistério. Diretor de Planejamento da Secretaria de Apoio do MEC de 1984 a 1986. Chefe da Assessoria 
Técnica de Educação da Secretaria de Educação do Ceará de 1963 a 1964. Ex-Presidente da Câmara de 2º 
Grau. Ex-Presidente da Câmara de Educação Infantil e Ensino Fundamental. Membro do Conselho de Educação 
do Ceará, desde 1987. Fonte: http://www.cee.ce.gov.br/institucional/presidentes-do-cee. Acesso em 15/5/2018. 

http://www.cee.ce.gov.br/institucional/presidentes-do-cee
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importante considerar no leitor iniciante, para que ele não perca o 
interesse, diante das dificuldades iniciais. (LINHARES in AGUIAR et 
al., 2006; CAPÍTULO 6 – A Importância da Leitura Hoje p. 144) 

[...] Quem lê à velocidade de 180 ppm (palavras por minuto) já se 
pode considerar um bom leitor. [...] 

Pesquisa minha feita para a Secretaria de Educação de Sobral 
revelou três dados interessantes: as crianças com leitura até 40 
palavras por minuto estão concentradas na identificação da sílaba; 
de 40 a 80, estão concentradas na palavra; de 80 em diante, estão 
concentradas na frase. Eu reputo isto de muita importância para o 
alfabetizador, porque dá o caminho pedagógico que ele deve usar, 
segundo o estágio em que a criança se encontra.  

A leitura fluente que a gente espera da criança, parece-nos, tem que 
vencer essas três etapas. [...]  

Esse tempo evolui com o exercício e a experiência. Quanto mais 
leitura, mais rapidamente o aluno vence as dificuldades. Se os 
professores lessem um texto por dia, texto interessante, gostoso, 
bem escrito, com frases para o nível do aluno, usando tecnologia 
adequada para esta leitura, esta etapa teria efeitos espetaculares 
sobre o desenvolvimento dos alunos e, sobretudo, sobre a auto-
estima deles. (Ib. 139-140) 

 

Retomando a análise dos recortes internacionais de currículo de segundo ano 

das páginas anteriores, percebe-se, pelo texto acima, porque tanto Sobral quanto os 

países desenvolvidos incluem a observação da fluência como etapa do processo de 

alfabetização e também porque é importante saber que a BNCC não faz menção à 

esse componente cognitivo. Outro aspecto para o qual o Prof. Linhares chama 

atenção, e que está presente nos recortes curriculares anteriores, é a aquisição 

sistemática de vocabulário: 

 

Que vocabulário deve ter um aluno na alfabetização?  

A resposta seria: quanto maior, melhor. Mas a resposta pode ser um 
pouco mais longa dizendo-se que é importante trabalhar o 
vocabulário mais freqüente da cultura e da língua do aluno. Uma 
coisa boa seria automatizar a leitura das mil palavras mais 
freqüentes da língua. Só esta diretriz facilitaria muito a alfabetização. 
E isto é importante porque 85% das palavras que nós lemos são 
mais ou menos as quinhentas palavras mais freqüentes da língua. 
Um bom planejamento pode deixar essas 500 palavras 
razoavelmente automatizadas até o segundo/terceiro ano de 
escolaridade, o que nos garantiria um melhor desempenho dos 
alunos logo nos primeiros anos da escola. (Ib. p. 144) 
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E finaliza, resumindo as etapas do processo de alfabetização identificadas 

pelo National Reading Panel (NICHD, 2000108), que constam, com graus diferentes 

de detalhamento, da maior parte dos currículos de países desenvolvidos: 

 

1.Consciência fonológica: a habilidade de ouvir e manipular os 
sons das palavras. 

2.Princípio alfabético: a habilidade de associar sons a letras e de 
usá-las para formar palavras. 

3.Fluência textual: a habilidade automática e sem esforço de ler as 
palavras em conexão no texto. 

4.Vocabulário: a habilidade de entender (recepção) e usar 
(expressão) as palavras para adquirir e transmitir seu significado. 

5.Compreensão: o complexo processo cognitivo que envolve a 
interação intencional entre o leitor e o texto para transmissão do 
significado. 

Esses componentes são a base para o currículo no tocante à 
aprendizagem inicial da leitura. (LINHARES in AGUIAR et al., 2006; 
CAPÍTULO 6 – A Importância da Leitura Hoje p. 146) 

 

Para encerrar sua contribuição para o Relatório Final do CCEAE, o Prof. 

Linhares faz uma última declaração relevante sobre a alfabetização e sua relação 

com as políticas educacionais mais abrangentes, responsabilidade dos gestores 

municipais e eixo estruturante da política educacional de Sobral,: 

 

É FUNDAMENTAL QUE AS ESCOLAS TENHAM BIBLIOTECA 

É FUNDAMENTAL QUE AS BIBLIOTECAS FUNCIONEM 

É FUNDAMENTAL QUE OS PROFESSORES LEIAM  

É FUNDAMENTAL QUE OS ALUNOS LEIAM  

MAS NADA DISSO É RELEVANTE SE O PROFESSOR NÃO FOR 
PREPARADO PARA QUE TODAS ESSAS COISAS ACONTEÇAM. 
(Ib. 146. Formatação no original) 

 

                                            
108 NICHD, National Institute of Child Health and Human Development. Report of the National Reading Panel. 
Teaching Children to read: An evidence-based assessment of the scientific research literature on reading and its 
implication for reading instruction. Washington D.C.: U.S Government Printing Office, 2000. 
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2.6.2 Exemplo 2 – a relação do Pisa com o Ideb e a Prova Brasil 

O desempenho dos alunos brasileiros de 15 anos no Pisa é ao mesmo tempo 

um desalento para a opinião pública e um grande mistério para uma boa parte dos 

docentes brasileiros. Se, por um lado, não é razoável supor que seres humanos que 

estudam em um país chamado Brasil tenham capacidades cognitivas limitadas em 

relação aos seus pares de países desenvolvidos, talvez seja razoável fazer uma 

concessão grosso modo à desvantagem implícita da cultura brasileira em relação ao 

nível de disciplina de estudos e de apreço pelo conhecimento das culturas européia 

e asiática. Assim, comparar o desempenho dos alunos brasileiros com os de países 

asiáticos ou europeus poderia soar “injusto” para com os primeiros. Do ponto de 

vista da opinião pública e do interesse corporativo de educadores, pode fazer 

sentido evitar comparações muito rigorosas, mas do ponto de vista estratégico, da 

busca pela competitividade do capital humano brasileiro – sem falar sobre a questão 

moral da justiça social –, não fazê-lo é o mesmo que brincar de avestruz. 

Para os professores, de forma anedótica109, é possível perceber a falta de 

interesse pelos relatórios técnicos do Pisa, seus achados e recomendações. Para a 

imprensa, há uma limitação natural em relação ao que podem detalhar ou explicar 

sobre o conteúdo dessas produções técnicas em seus espaços informativos, muitas 

vezes limitando-se a produzir rankings e/ou manchetes retumbantes. Assim, 

diferentemente do impacto real que o advento do Pisa vem tendo em políticas 

educacionais de vários países, as três esferas de governo com responsabilidade 

sobre os resultados educacionais dos alunos brasileiros têm feito muito pouco para 

aproximar seu aprendizado ao de seus pares que estudam países desenvolvidos 

participantes do exame. A BNCC foi o primeiro passo concreto nessa direção, pois 

aproxima o currículo obrigatório do Brasil do que costuma ser “cobrado” no Pisa, 

mesmo que, para se perceber isso e compreender o que está estipulado nas 

competências e habilidades organizadas no documento seja necessário grande 

esforço.  

                                            
109 Pelo menos na minha experiência com eles, é raro achar algum que tenha familiaridade com os documentos 
técnicos do Pisa. 
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Em primeiro lugar, é preciso conhecer o Pisa. Tomando como base 

novamente as habilidades de compreensão de texto, os escores no Pisa são 

divididos em sete níveis, conforme Quadro a seguir: 

Tabela 2.6.2.1 – Definição dos limites dos níveis de performance de leitura na escala 
do Pisa (2009) 

Nível Escore na escala do Pisa 

6 Maior que 698,32 

5 Maior que 625,61 e menor ou igual a 698,32 

4 Maior que 552,89 e menor ou igual a 625,61 

3 Maior que 480,18 e menor ou igual a 552,89 

2 Maior que 407,47 e menor ou igual a 480,18 

1a Maior que 334,75 e menor ou igual a 407,47 

1b 262,04 até menor ou igual a 334,75 

Fonte: Reproduzido de Pisa 2009. Technical report; p.266 (Table 15.1 Reading literacy performance band 
definitions on the Pisa scale). Tradução nossa. 

 

Como é de conhecimento do público em geral e mostrado em detalhe nos 

gráficos do Pisa do Capitulo 1 (Gráficos 1.1.4 e 1.1.11), a performance dos 

brasileiros nesse exame internacional não só é pífia, como não melhorou 

estatisticamente110 ao longo de suas edições (de 2000 a 2015, a cada três anos). 

Uma trajetória diferente mesmo de países vizinhos como Chile e Colômbia e, como 

sabido, dos países desenvolvidos. Nesses, conforme mostrado no Capítulo 1, os 

alunos vêm, desde o ano 2000, apresentando desempenho muito acima dos países 

em desenvolvimento, como, de maneira geral, são os da América Latina. O que os 

“formadores de opinião” brasileiros, aparentemente, não se dão conta é a magnitude 

da desvantagem de desempenho em cada uma das três áreas que o Pisa avalia: 

compreensão de textos, Matemática e Ciências para a elite econômica brasileira. Ela 

é gritante, conforme evidencia o gráfico a seguir111. A relevância dessa constatação 

para o presente Capítulo se dá porque sem saber que estão em tamanha 

desvantagem competitiva na formação de capital humano de elite em geral, ou 

mesmo do capital social educacional para cada indivíduo da elite, as classes sociais 

mais altas não têm como cobrar nem das autoridades locais, nem das escolas 

privadas onde seus filhos muito provavelmente estudam, um nível de aprendizado 

                                            
110 OECD, PISA 2015 Database, Volume I. Table I.4.4a.p.160 
111 Para a descrição do NSE no Pisa 2015 ver: OECD, Organisation for Economic Co-operation and 
Development; PISA, Programme for International Student Assessment; SCHLEICHER, Andreas; et al (Orgs.). 
PISA 2015 Results (Volume I): Excellence and Equity in Education. Paris: OECD Publishing, 2016. (PISA). 
Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1787/9789264266490-en>. (Box I.6.1. Definition of socio-economic status in 
PISA.; p.6) 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264266490-en
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de país desenvolvido. No máximo, podem alimentar a convicção de que 

mensalidades caras protegem seus filhos da ignorância das massas. 

Gráfico 2.6.2.1 – Performance em leitura, por decis de status socioeconômico 
internacional (Pisa 2015) 

 
Nota: Only data for the adjudicated region of Ciudad Autonoma de Buenos Aires (CABA)  
Fonte: PISA 2015 Results (Volume I): Excellence and Equity in Education – OECD 2016. Table I.6.4b  
Reading performance, by international deciles of socio-economic status e Box I.6.1 Definition of socio-economic 
status in PISA. Tabulação e tradução nossas. 

 

A análise do gráfico anterior permite perceber que: 

a) os alunos do decil superior (10% mais ricos) no Peru, Brasil e México 

apresentam performance no mesmo nível (nível 2 do Pisa, por volta dos 480 pontos 

– a pontuação limite entre o nível 2 e o 3) que os alunos “remediados” (decil médio) 

na média da OCDE e de países como Alemanha, Irlanda, Espanha, Portugal e 

Canadá. Em linguagem simplificada, isso quer dizer que o filho de um trabalhador 

blue collar nesses países tem a mesma performance que o filho de um white collar 

no Peru, Brasil e México (PISA, 2016; Box I.6.1.); 

b) os alunos de elite desses três países estão em desvantagem até mesmo 

para seus pares socioeconômicos do restante da América Latina. Levando em conta 

o tamanho das coortes participantes, o decil superior corresponde, respectivamente 

a 9,1%, 14,4% e 7,8% dessa faixa etária que participou do Pisa – lembrando que, 

como mostra o Gráfico 1.1.4 do Capítulo 1, nesses mesmos países a população não 

elegível para o Pisa (fora da escola ou com muito atraso) é da ordem de 20%; 
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c) por outro lado, países como os Estados Unidos, que contam, tanto quanto 

o Brasil, com alto contingente estudantil, mas que, ao mesmo tempo, apresentam 

boa performance em geral e em particular para as classes mais altas, colocam em 

risco a competitividade acadêmica da elite brasileira (ver tabela a seguir); 

c) em relação aos alunos brasileiros participantes do Pisa nos dois decis mais 

baixos de NSE, que apresentam performance em leitura não muito abaixo da média 

dos participantes da OCDE de mesmo NSE, o gráfico mostra que há importante 

desvantagem em relação aos alunos de NSE equivalente na Espanha, Portugal, 

Estados Unidos e Canadá. Nestes países, os alunos dos decis mais baixos 

apresentam performance significativamente mais alta que os “remediados” do Brasil; 

d) excepcionalmente neste gráfico foi adicionado um país asiático, Hong 

Kong, para mostrar algo que vem incomodando autoridades educacionais de países 

desenvolvidos para além de sua posição relativa no ranking: mesmo os seus alunos 

pobres apresentam alto desempenho. No caso do Brasil (assim como para o Peru e 

o México), um aluno do decil de renda mais alto apresenta o mesmo desempenho 

que os do decil mais baixo em Hong Kong.  

A tabela a seguir mostra a fragilidade brasileira para produzir capital humano 

de elite, frente a países selecionados. Apenas em relação aos EUA, já é possível 

perceber a importância dessa questão112: são os alunos dos decis mais alto de 

renda e com performance acadêmica mais alta que vão ocupar as vagas das 

universidades de prestígio no mundo e os postos de trabalho de maior prestígio e 

poder. Mesmo que haja algumas barreiras institucionais que protejam os habitantes 

de países e territórios em relação à concorrência externa, não só elas têm vindo a 

diminuir, como posições em universidades de prestígio internacional e em agências 

multilaterais estão, em geral, fora desse tipo de contenção, e contam com políticas 

de diversidade que abrem as portas à ampla concorrência.  

  

                                            
112 Cabe aqui um comentário anedótico a respeito da percepção distorcida que se tem no Brasil sobre a robustez 
do desempenho acadêmico da elite brasileira em relação a seus pares de países desenvolvidos. É comum a 
percepção de que, ao fazerem intercâmbio para os EUA, os alunos brasileiros de classe média alta, muitas 
vezes alocados para escolas públicas que atendem alunos de NSE abaixo do seu, julgarem que a educação nos 
EUA é tão medíocre ou pior que a sua. Os dados mostram que essa impressão é apenas um equívoco. 
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Tabela 2.6.2.2 – Comparação do tamanho da coorte de 15 anos participante do Pisa 
2015 e da performance dos decis mais altos de renda 

País 

Tamanho da 
população 
representad
a no Pisa 

% de alunos 
nos 2 decis 
mais altos 
de renda 

N de alunos 
de 15 anos 
nos 2 decis 
mais altos 
de renda 

Nota do 9º 
decil 

Nota do 10º 
decil 

Hong Kong (China)            57.662          12,47               7.192         554,75         569,08  

Japão       1.138.349          11,42           129.970         552,37         567,64  

B-S-J-G* (China)       1.331.794            8,42           112.114         574,13         602,50  

Brasil       2.425.961          14,36           348.337         464,97         488,16  

Estados Unidos       3.524.497          32,41        1.142.385         517,48         539,89  
Nota: * Beijing, Shanghai, Jiangsu and Guangdong  
Fonte: OECD. PISA 2015 Results (Volume I): Excellence and Equity in Education. 2016. Annex B1.6 Results 
(tables): Socio-economic status, student performance and students ‘attitudes towards science. Tables I.6.1; 
I.6.4b. Cáculos e tabulação nossos. 

 

Esta sessão pretende mostrar que fazer a opção de uma política educacional 

pública com base em padrões de expectativa de aprendizado medíocres, ou na 

linguagem deste Capítulo, estabelecer parâmetros restritivos ao direito à educação, 

não apenas impacta as classes sociais mais desfavorecidas, mas toda a sociedade. 

Como disse Young (2014; p. 236) é “tanto uma questão epistemológica – que define 

o que constitui o direito de aprendizado dos alunos [...] quanto uma questão de 

justiça social, a saber, o direito ao conhecimento para todos os alunos”. Os números 

do Pisa mostram isso. Entretanto, em 2005, quando o Ministério da Educação do 

Brasil criou o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), procurou 

tranquilizar a população, declarando que quando o Brasil atingisse um Ideb de 6,0, o 

País teria alcançado o nível de qualidade dos países da OCDE:  

 

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) é o 
indicador objetivo para a verificação do cumprimento de metas 
fixadas no Termo de Adesão ao Compromisso "Todos pela 
Educação", eixo do Plano de Desenvolvimento da Educação 
fomentado pelo Ministério da Educação. 

Nesse âmbito se enquadra a ideia das metas intermediárias para o 
Ideb. O objetivo é alcançar a média de 6,0 em 2022 – período 
estipulado tendo como base a simbologia do bicentenário da 
Independência. Para isso, cada sistema deve evoluir segundo 
pontos de partida distintos e com esforço maior daqueles que partem 
em pior situação, visando reduzir a desigualdade educacional. 

A definição de uma meta nacional para o Ideb em 6,0 significa 
dizer que, considerando os anos iniciais do ensino fundamental, 
o país deve atingir em 2021 o nível de qualidade educacional 
médio dos países membros da OCDE observado atualmente, em 
termos de proficiência e rendimento (taxa de aprovação). Essa 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264266490-en
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comparação internacional foi possível devido à compatibilização 
entre a distribuição das proficiências observadas no Pisa e no Saeb. 
http://portal.inep.gov.br/pisa-e-o-ideb .Acesso em 29/4/2018. Grifos 
nossos. 

 

A ilusão de que um Ideb igual ou maior que 6,0 equivale ao “nível de 

qualidade educacional médio de países membros da OCDE” foi tão bem aceita pelos 

formadores de opinião no Brasil que, quando os dados do Ideb são divulgados, não 

é raro encontrar manchetes do tipo: “Sobral tem 27 colégios de Primeiro Mundo para 

crianças pobres” (O GLOBO, 8/7/2012)113 ou “Semiárido cearense tem escolas 

públicas com nível de países ricos” (Folha de S. Paulo 12/11/2015)114. Os próximos 

parágrafos tentam explicar porque essa equivalência não é possível. Para uma 

análise aprofundada sobre essa comparação, ver Boletim Idados nº1: Esclarecendo 

o Ideb (Idados, 2015). 

Em primeiro lugar, como já foi mostrado, o Pisa avalia alunos com 

aproximadamente 15 anos de idade: 

 

PISA assesses students who were aged between 15 years and 3 
(complete) months and 16 years and 2 (complete) months at the 
beginning of the assessment period, plus or minus a 1-month 
allowable variation, and who were enrolled in an educational 
institution with grade 7 or higher, regardless of the grade level or type 
of institution in which they were enrolled, and regardless of whether 
they were in full-time or part-time education. (OECD, 2016. PISA 
2015 Results (Volume II): Policies and Practices for Successful 
Schools; p. 249) 

 

No Brasil, essa coorte, quando está na escola e já passou do 7º ano (Gráfico 

1.1.4), apresenta como série modal (a série na qual está matriculada a proporção 

mais alta de alunos) o 10º ano115, ou seja, o 1º do Ensino Médio. Entretanto, uma 

proporção substancial dos alunos também pode ser encontrada nos anos anteriores 

ou posteriores – segundo o Censo Escolar de 2015116, aproximadamente 30% dos 

                                            
113 https://oglobo.globo.com/sociedade/educacao/sobral-tem-27-colegios-de-primeiro-mundo-para-criancas-
pobres-5425065#ixzz5E4k2fZND 
114 http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2015/11/1704915-semiarido-cearense-tem-escolas-publicas-com-nivel-
de-paises-ricos.shtml 
115 OECD (2016), PISA 2015 Results (Volume II): Policies and Practices for Successful Schools, Table II.5.3 
Student grade level; p. 367 
116 Microdados Censo Escolar 2015 

http://portal.inep.gov.br/pisa-e-o-ideb%20.Acesso%20em%2029/4/2018
https://oglobo.globo.com/sociedade/educacao/sobral-tem-27-colegios-de-primeiro-mundo-para-criancas-pobres-5425065#ixzz5E4k2fZND
https://oglobo.globo.com/sociedade/educacao/sobral-tem-27-colegios-de-primeiro-mundo-para-criancas-pobres-5425065#ixzz5E4k2fZND
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alunos de 15 anos está no 9º ano –. Assim, a única relação possível entre Ideb e 

Pisa poderia ser o Ideb de 9º ano, não o de 5º.  

Há ainda uma outra questão, a de que o Ideb é um indicador composto por 

duas variáveis:  

 

O indicador proposto é o resultado da combinação de dois outros 
indicadores: a) pontuação média dos estudantes em exames 
padronizados ao final de determinada etapa do ensino fundamental 
(4ª e 8ª séries) e 3º ano do ensino médio; e b) taxa média de 
aprovação dos estudantes da correspondente etapa de ensino. 
(FERNANDES, 2007; p. 16) 

 

Portanto, para se fazer alguma correspondência de aferição de desempenho 

entre os dois, apenas o escore de cada exame poderia ser comparado, ou seja, não 

se poderia comparar Ideb e Pisa, mas os escore do Pisa e com os da Prova Brasil. 

Isso exigiria a comparação de seus construtos de avaliação (Idados, 2015; p. 19): se 

eles fossem equivalentes, seria possível criar uma medida de proficiência local que 

estimasse a internacional. Essa correspondência entre as provas é muito difícil de 

ser feita, entretanto, as informações disponíveis dão pistas sólidas de que as provas 

aferem níveis completamente diferentes de mobilização cognitiva. Entretanto, a 

concepção das provas de aferição da evolução da educação no Brasil – o parâmetro 

mais objetivo e obrigatório, ainda em vigência – é bem diferente (para pior, do ponto 

de vista do objetivo de aferir se o direito à educação foi atendido) do que seus 

equivalentes de aferição em países desenvolvidos, o que comprova isso são as 

normativas curriculares de cada país – o Pisa é apenas a explicitação dessas 

diferenças –. Compreendê-las é fundamental para entender por que Sobral está tão 

à frente do Brasil em termos de indicadores educacionais e porque a possibilidade 

de se replicar suas reformas para o restante dos municípios brasileiros talvez seja 

limitada. 

Para começar, alguns breves comentários sobre as escolhas institucionais 

brasileiras no que concerne a aspiração educacional escolar. O Plano Nacional de 

Educação (2014-2024) estabeleceu metas de evolução de performance dos alunos 

brasileiros com base no Ideb e no Pisa, além das de melhora no fluxo dos alunos na 

trajetória escolar. Embora a fórmula do Ideb tenha sido uma maneira de garantir que 
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a busca pelo aumento da proficiência média em um contexto de visibilidade de 

dados não exarcebasse a cultura vigente de exclusão e repetência, não era 

necessário deixar como grande meta de qualidade apenas a medida conjugada. 

Teria sido bem mais simples e promotor da transparência, declarar como meta de 

cada etapa escolar uma proficiência média esperada a ser alcançada na Prova 

Brasil, desde que a aprovação tendesse a 100%, ou pelo menos, explicitar as duas 

(Ideb e proficiência)117.  

Agora em relação ao Pisa, é preciso estar ciente de que a proficiência média 

dos alunos de países da OCDE equivale, respectivamente, a 497, 499 e 498 em 

Leitura, Matemática e Ciências – todos localizados no nível 3 de desempenho para 

cada área, no ano de 2003118. Mas o que os legisladores brasileiros fizeram, com 

amplo apoio dos formadores de opinião, foi estabelecer como metas para o PNE 

resultados médios em matemática, leitura e ciências de 438, 455 e 473 para 2015, 

2018 e 2021. Ou seja, nem sequer sair do nível 2, quando a média dos países da 

OCDE, como dito, está localizada no nível 3 – entre 481 e 552 pontos (ver Tabela 

2.6.2.1 acima) –. Ao contrário do que pode imaginar quem não está familiarizado 

com esse tipo de exame, a diferença entre os níveis de proficência de leitura no 

Pisa119 não se dá pelo aumento do número de questões que o estudante acerta, 

mas pelo aumento de acerto de questões de maior complexidade. A cada nível, 

aumenta a sofisticação das perguntas e do texto/conteúdo utilizado como base para 

cada questão (além disso, diferentemente da Prova Brasil, que só conta com 

perguntas de múltipla escolha, o Pisa inclui também perguntas dissertativas).  

Os organizadores do exame alertam que o nível 2 é considerado por eles 

como o nível mínimo de proficiência para uma pessoa possa participar efetiva e 

produtivamente na vida:  

                                            
117 De certa forma, isso já foi estabelecido nas Metas 2 e 3: Meta 2: universalizar o ensino fundamental de 9 
(nove) anos para toda a população de 6 (seis) a 14 (quatorze) anos e garantir que pelo menos 95% (noventa e 
cinco por cento) dos alunos concluam essa etapa na idade recomendada, até o último ano de vigência deste 
PNE e Meta 3: universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a população de 15 (quinze) a 17 
(dezessete) anos e elevar, até o final do período de vigência deste PNE, a taxa líquida de matrículas no ensino 
médio para 85% (oitenta e cinco por cento). 
118 Apenas para manter um alinhamento de cálculo com o Ideb, que parece ter usado o dado mais recente à 
época de sua criação em 2005 o Pisa anterior, de 2003. No caso de Ciências, o ano de 2006. Ver Pisa Results, 
2015. 
119 The PISA 2012 definition of reading literacy is as follows: Reading literacy is understanding, using, reflecting 
on and engaging with written texts, in order to achieve one’s goals, develop one’s knowledge and potent ial, and 
participate in society. (OECD, 2013; pg. 61) 
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Proficiency at Level 2 (score higher than 407 but lower than 480 
points) Level 2 can be considered a baseline level of proficiency 
at which students begin to demonstrate the reading skills that 
will enable them to participate effectively and productively in life. 
(OECD, 2010a). Pisa 2015 Results; p. 164) 

 

E explicam o diferencial do nível 3 e demais em relação aos benefícios 

“epistemológicos e de justiça social” de alcançá-los, por meio de um estudo feito no 

Canadá120 que mostra os efeitos de longo prazo do desempenho em níveis mais 

altos do Pisa, tanto no aumento do acesso à educação pós-secundária, quanto no 

da permanência na vida acadêmica pós escolar e na seleção da área científica para 

estudos na universidade.  Mesmo que esses aspectos da vida acadêmica pós 

escolaridade obrigatória de um aluno canadense sejam também relacionados a 

fatores típicos como o capital social de cada um deles e sua trajetória escolar 

pregressa, a análise dos resultados obtidos permitiu identificar três interpretações:  

 

Mesmo quando as variáveis de escolaridade anterior são levadas em 
consideração, os resultados mostram que os jovens com alto escore 
do PISA em leitura participam em maior proporção da educação pós-
secundária que aqueles com escores mais baixos [...]. No entanto, as 
habilidades de leitura têm maior influência no acesso à educação 
[pós-secundária] do que a permanência e a escolha do campo de 
estudo [na universidade]. 

Em segundo lugar, aqueles com altas habilidades em leitura (nível 4 
e 5) se mantém por mais tempo nos estudos. A situação se inverte 
para aqueles com proficiência mais frágil em leitura. Eles tendem, ao 
contrário,  (1) a escolher estudos profissionalizantes, freqüentemente 
mais curtos, permanecendo, assim, menos tempo na vida estudantil, 
(2) a não seguir para o ensino pós-secundário ou (3) a abandoná-lo. 
[...] Com relação à orientação educacional, os resultados revelam 
que a proporção de estudantes de ciências na universidade é maior 
entre aqueles que obtiveram alta pontuação na leitura do PISA 
(Níveis 3, 4 e 5). (OCDE, 2010; p.54-55. Tradução nossa) 

 

É importante deixar um ponto bem claro: o Pisa não faz parte da vida escolar 

de nenhum aluno que dele participe, mas é possível, para as autoridades 

educacionais de cada país ou território, balizar as expectativas de aprendizagem de 

                                            
120 OCDE (2010), « Les compétences bien sûr, mais pas seulement : L'influence des compétences cognitives em 
lecture sur la participation aux études postsecondaires chez les jeunes Canadiens », Documents de travail de 
l'OCDE sur l'éducation, No. 28, Éditions OCDE, Paris. 
http://dx.doi.org/10.1787/5kmldw23rnls-fr 
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seus alunos para que eles atinjam, aos 15 anos de idade, níveis mais altos do Pisa. 

Estudos como esse mostram os benefícios individuais e coletivos desse esforço. O 

Capítulo 4 mostra que essa era a intenção do Poder Executivo (MEC) quando enviou 

o texto do PNE para o Congresso Nacional em relação a ter o Pisa como parâmetro 

para balizar as próprias avaliações brasileiras. 

Como, então, os parâmetros nacionais se comparam com o Pisa? As 

informações a seguir apresentam uma tentativa quase tosca de comparar níveis do 

Pisa com níveis da Prova Brasil. Uma comparação séria teria que levar em conta 

tanto os descritores de cada uma, quanto a análise de uma amostra de questões de 

prova, apresentadas na documentação técnica de cada exame. Os relatórios 

técnicos do Pisa121 possibilitam um bom entendimento sobre como são estruturadas 

e o que aferem as questões do exame122, mas o presente trabalho não encontrou 

nenhum estudo comparativo do gênero, ou, pelo menos, nenhum estudo correlato 

das questões da Prova Brasil que pudesse ser cotejado com as do Pisa. Entretanto, 

mesmo apenas com pedacinhos de informação, utilizados para compor as tabelas a 

seguir, é possível perceber a substancial diferença de concepção entre os dois 

exames. E a chave para compreender essa diferença está na Taxonomia de Bloom 

(BLOOM et al., 1956; KRATHWOHL, 2002). 

A próxima figura resume como estão organizadas as habilidades de 

compreensão leitora aferidas no Pisa:  

 
  

                                            
121 Para o caso da análise de compreensão leitora, os de 2000 e 2009 apresentam a concepção detalhada dos 
contrutos para sua aferição e o de 2015 traz muitos exemplos comentados de questões, além de ser possível 
fazer um teste do Pisa online em: http://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/ 
122 Five aspects guide the development of the reading literacy assessment tasks: retrieving information, forming a 
broad understanding, developing an interpretation, reflecting on and evaluating the content of a text, reflecting on 
and evaluating the form of a text. As it is not possible to include sufficient items in the PISA assessment to report 
on each of the five aspects as a separate subscale, for reporting on reading literacy these five aspects are 
organised into three broad aspect categories: access and retrieve, integrate and interpret, reflect and evaluate. 
Pisa  
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Gráfico 2.6.2.2 – Estrutura da avaliação de leitura e estratégias mentais – Pisa 2009 
Reading Framework 

 
Fonte: OECD (2009). Pisa 2009 Assessment Framework: key competencies in reading, mathematics and 
science; p. 35 

 

Lendo a última linha do esquema acima, percebe-se claramente níveis 

diferentes de mobilização congnitiva para a compreensão de um texto: acessar 

informação, formar uma compreensão geral, desenvolver uma interpretação, refletir 

sobre e avaliar o conteúdo do texto e refletir sobre e avaliar a estrutura do texto. Um 

tipo de hierarquia como a proposta pela Taxonomia de Bloom, que é usada como 

base conceitual para a estruturação tanto do Pisa quanto dos currículos de países 

desenvolvidos. É raríssimo encontrar a Taxonomia de Bloom e suas revisões ou 

derivações citadas em publicações do gênero no Brasil, incluindo a recente BNCC. 

A Taxonomia original, de 1956, propõe uma escala hierárquica de verbos 

observáveis para a construção de avaliações de aprendizagem. Ao longo do tempo, 

pela utilidade operacional desse tipo de aferição, tornou-se instrumento 

imprescindível na elaboração de currículos e avaliações escolares. A presença da 

Taxonomia na elaboração do Pisa não é apenas na bibliografia, mas, 

principalmente, em seu conteúdo, assim como é clara a ausência deles na 

documentação disponível da Prova Brasil. A tabela a seguir faz a correspondência 

entre a estrutura de avaliação de leitura no Pisa e a Taxonomia de Bloom (WILLMS, 

2013; p. 12).  
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Quadro 2.6.2.1 – The PISA framework is consistent with Bloom’s Taxonomy for 
Assessment  

 PISA Framework for Reading Literacy 

C
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Taxonomy for 
Teaching, 
Learning, and 
Assessing (revised 
Bloom’s 
taxonomy) 

Access and Retrieve  Integrate and 
Interpret  

Reflect and Evaluate 

Creating 
(evaluation) 

Locate and organize 
several pieces of 
deeply embedded 
info with precision 
and attention to 
detail 

Make multiple 
inferences, 
comparisons and 
contrasts, detailed 
and precise 

Integrate information 
from more than one 
text 

Evaluating 
(synthesis)  

Locate and organize 
several pieces of 
deeply embedded 
info  

Infer which 
information is 
relevant 

Critically evaluate or 
hypothesize, draw 
on specialized 
knowledge 

Analyzing 
(analysis)  

Locate and organize 
several pieces of 
embedded info  

Interpret nuances of 
meaning, 
understand and 
apply categories in 
unfamiliar text 

Make hypotheses, 
critically evaluate a 
text 

Applying 
(application)  

Locate and 
recognize 
relationships among 
several pieces  

Integrate several 
pieces of text to 
identify main idea, 
understand a 
relationship, or 
construe meaning  

Understand 
connections, 
comparisons, 
explanations 

Understanding 
(comprehension)  

Locate 1 or more 
pieces of information  

Recognize main 
idea, understand 
relationships, 
construe meaning  

Connect text with 
outside knowledge 

Remembering 
(knowledge)  

Locate one piece of 
information in simple 
text  

Recognize main 
theme or purpose in 
familiar text, 
recognize simple 
idea.  

Make simple 
connection with 
everyday knowledge 

Fonte:  Reproduzido de Willms, 2013. WILLMS, J. Douglas. Programme for International Student Assessment 
(PISA) for Development Initial Technical Meeting (27 – 28 June 2013). 2013; p. 12 

 

FERRAZ e BELHOT (2010) fizeram um resumo didático da Taxonomia 

original (BLOOM et al., 1956) e de sua revisão (KRATHWOHL, 2002). O Quadro a 

seguir traz uma síntese ainda mais simplificada do trabalho desses autores, para 

permitir compreender a comparação entre as tabelas com as descrições dos níveis 

intermediários de leitura do Pisa e os os mais altos da Prova Brasil. 
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Quadro 2.6.2.1 – Estruturação da Taxonomia de Bloom no domínio cognitivo 
(FERRAZ E BELHOT, 2010) 

Categoria Descrição 

1. Conhecimento 
 

Habilidade de lembrar informações e conteúdos previamente 
abordados como fatos, datas, palavras, teorias, métodos, 
classificações, lugares, regras, critérios, procedimentos etc. A 
habilidade pode envolver lembrar uma significativa quantidade de 
informação ou fatos específicos. O objetivo principal desta categoria 
nível é trazer à consciência esses conhecimentos. 

2. Compreensão 
 

Habilidade de compreender e dar significado ao conteúdo. Essa 
habilidade pode ser demonstrada por meio da tradução do conteúdo 
compreendido para uma nova forma (oral, escrita, diagramas etc.) ou 
contexto. Nessa categoria, encontra-se a capacidade de entender a 
informação ou fato, de captar seu significado e de utilizá-la em 
contextos diferentes. 

3. Aplicação 
 

Habilidade de usar informações, métodos e conteúdos aprendidos em 
novas situações concretas. Isso pode incluir aplicações de regras, 
métodos, modelos, conceitos, princípios, leis e teorias. 

4. Análise 
 

Habilidade de subdividir o conteúdo em partes menores com a 
finalidade de entender a estrutura final. Essa habilidade pode incluir a 
identificação das partes, análise de relacionamento entre as partes e 
reconhecimento dos princípios organizacionais envolvidos. Identificar 
partes e suas inter-relações. Nesse ponto é necessário não apenas 
ter compreendido o conteúdo, mas também a estrutura do objeto de 
estudo. 
 

5. Síntese 
 

Habilidade de agregar e juntar partes com a finalidade de criar um 
novo todo. Essa habilidade envolve a produção de uma comunicação 
única (tema ou discurso), um plano de operações (propostas de 
pesquisas) ou um conjunto de relações abstratas (esquema para 
classificar informações). Combinar partes não organizadas para 
formar um “todo”. 

6. Avaliação 
 

Habilidade de julgar o valor do material (proposta, pesquisa, projeto) 
para um propósito específico. O julgamento é baseado em critérios 
bem definidos que podem ser externos (relevância) ou internos 
(organização) e podem ser fornecidos ou conjuntamente identificados. 
Julgar o valor do conhecimento. 

Fonte: Adaptado de FERRAZ E BELHOT, 2010: Quadro 1. Estruturação da Taxonomia de Bloom no domínio 
cognitivo; p. 426 
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Tabela 2.6.2.3 – Comparação entre o nível 2 e o nível 3 de performance em leitura no 
Pisa 

Pisa – Reading – Level 2 Pisa – Reading – Level 3 
Some tasks at this level require the reader to 
locate one or more pieces of information, 
which may need to be inferred and may need 
to meet several conditions. Others require 
recognising the main idea in a text, 
understanding relationships, or construing 
meaning within a limited part of the text when 
the information is not prominent and the 
reader must make low level inferences. 
Tasks at this level may involve comparisons 
or contrasts based on a single feature in 
the text. Typical reflective tasks at this level 
require readers to make a comparison or 
several connections between the text and 
outside knowledge, by drawing on 
personal experience and attitudes. 

Tasks at this level require the reader to 
locate, and in some cases recognise the 
relationship between, several pieces of 
information that must meet multiple 
conditions. Interpretative tasks at this level 
require the reader to integrate several parts 
of a text in order to identify a main idea, 
understand a relationship or construe the 
meaning of a word or phrase. They need to 
take into account many features in 
comparing, contrasting or categorising. 
Often the required information is not 
prominent or there is much competing 
information; or there are other text obstacles, 
such as ideas that are contrary to 
expectations or negatively worded. Reflective 
tasks at this level may require connections, 
comparisons and explanations, or they 
may require the reader to evaluate a 
feature of the text. Some reflective tasks 
require readers to demonstrate a fine 
understanding of the text in relation to 
familiar, everyday knowledge. Other tasks 
do not require detailed text comprehension 
but require the reader to draw on less 
common knowledge. 

Fonte: OECD. Pisa Results, 2015, p. 162 e 164. Grifos nossos. 

Tabela 2.6.2.4 – Comparação entre o nível intermediário e o nível adequado de 
proficiência – LP – 8ª série do ensino fundamental 

Intermediário – Proficiência de 175 a 250 Adequado – Proficiência >250 
Os alunos que se encontram nesse estágio 
desenvolveram algumas habilidades de 
leitura mais compatíveis com a escolarização 
plena no ensino fundamental. Isso lhes 
permitirá continuar a escolarização no ensino 
médio com um déficit menor. Além das 
habilidades descritas para o estágio 
precedente, são alunos que desenvolveram 
mais algumas, destacando-se: distinguir 
entre vários enunciados aqueles que 
expressam uma opinião; identificar um tema 
de um texto argumentativo e a tese de um 
texto dissertativo, estabelecendo relações 
entre elas e os argumentos oferecidos 
para sustentá-la; identificar o conflito 
gerador em uma narrativa mais complexa e 
os diferentes tipos de narrador. 

São leitores competentes. Demonstram 
habilidades de leitura compatíveis com a 8a 
série (textos poéticos de maior complexidade, 
informativos, com dados pictóricos em tabelas 
e gráficos). Habilidades importantes, dentre 
outras, que foram explícitas na análise dos 
testes: depreender relações de causa e 
conseqüência implícitas no texto; 
reconhecer o efeito de sentido provocado 
pela seleção e escolha de determinadas 
expressões; identificar a seqüência 
temporal de uma narrativa e diferentes 
pontos de vista em um mesmo texto; 
reconhecer relações de causa e 
conseqüência a partir de enunciados com 
termos e sintaxe menos usuais; identificar 
os efeitos de sentido decorrentes do uso 
da pontuação; e reconhecer as intenções 
no uso de gírias e expressões coloquiais 
em um texto. 

Nota: Os únicos documentos do MEC/Inep que associam um juízo de valor à escala do Saeb são os que foram 
consultados para elaborar esta tabela e essa foi a única razão para essa escolha. As informações são um pouco 
desencontradas em relação a outras referências do próprio órgão de avaliação nacional. 



Capítulo 2  188  

Fonte: Relatório Nacional do Saeb 2003. INEP (2003 e 2006); p. 48.Comparadas com as escalas do Saeb 
disponíveis nos kits de divulgação da Prova Brasil de 2009 e de 2011 

Agora o resumo das informações dos dois exames apresentadas até aqui, 

para que seja possível perceber a situação corrente do Brasil em termos de 

expectativas de aprendizagem para seus alunos. Antes, é preciso lembrar que, 

mesmo para os patamares atuais da Prova Brasil, a maior parte dos alunos não 

chega nem perto de atingir o que seria supostamente esperado para o último ano do 

ensino fundamental e que o que está sendo comparado aqui são os níveis mais 

altos de expectativa de aprendizagem no Brasil123 com os níveis intermediários do 

Pisa. Os seguintes aspectos precisam ser observados para que as futuras decisões 

de política pública tenham uma base melhor informada, em particular pelo público 

interessado que pode pressionar os governos a estabelecerem expectativas de 

aprendizagem (para então estimar aspectos operacionais e orçamentários da 

implementação) mais alinhadas com as de países desenvolvidos: 

a) em relação ao Pisa: para alcançar o nível 2, o participante da prova 

precisa, a partir do conteúdo do texto, localizar uma ou mais informações, 

reconhecer a ideia principal, compreender relações, construir o significado e 

relacionar o texto com conhecimento próprio, fazendo inferências 

elementares; 

b) ainda em relação ao Pisa, mas para o nível 3, é necessário, não apenas a 

partir do texto, mas também de conhecimento geral, localizar e reconheçer 

relações entre várias partes ou aspectos do texto, integrar várias de suas 

partes para conseguir compreender seu tema principal, comparar, contrastar 

ou categorizar múltiplas informações do texto e interpretar seu conteúdo 

levando em conta aspectos de conhecimento geral;  

c) já em relação à Prova Brasil/Saeb, os dois níveis mais altos de proficiência 

em leitura segundo INEP (2003 e 2006; p. 48) são 175-250 – nível 

intermediário – e acima de 250 – nível adequado –, segundo INEP (2009; p. 

                                            
123 Segundo as seguintes publicações: INEP, DIRETORIA DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. Prova 
Brasil: Livreto 2009 (Livreto do Kit de Divulgação da Prova Brasil de 2009); p. 8 e INEP, DIRETORIA DE 
AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. Prova Brasil: Livreto 2011 (Livreto do Kit de Divulgação da Prova Brasil 
de 2011); p. 9-10 as escalas são descritas de maneira diferentes, em cada uma delas. Ainda assim, é possível 
perceber que o nível hierárquico de verbos que indicam mobilização cognitiva não varia entre os níveis da escala 
do Saeb Prova Brasil. O que aliás, nem poderia ocorrer, do ponto de vista lógico, uma vez que a escala e os 
descritores precisam manter estabilidade e coerência ao longo dos anos, para que possa gerar uma série 
histórica estatísticamente confiável. 
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17), a escala varia de 125 a 350 124. Em nenhuma das tabelas consultadas 

aparece indicativos do uso sistemático da Taxonomia de Bloom ou de algum 

outro mecanismo que induza à aferição de níveis mais altos de mobilização 

cognitiva que possa ser mesurado com esses exames nacionais; 

d) isso pode ser verificado comparando-se a progressão de mobilização 

cognitiva a ser verificada pelas provas: os verbos utilizados na escala do 

Saeb/Prova Brasil (identificar, reconhecer, depreender relações, inferir, por 

exemplo) são típicos das categorias mais elementares da escala de Bloom, 

enquanto, no Pisa, é possível, já no nível 2, perceber, além dos mesmos 

verbos das categorias conhecimento e compreensão de Bloom (localizar, 

reconhecer, compreender e inferir), verbos localizados em categorias de mais 

alta ordem (comparar, contrastar, conectar e relacionar). Além disso, do nível 

2 para o seguinte, aparecem novos verbos como, integrar, categorizar, refletir, 

explicar e avaliar. A escala do Pisa segue a Taxonomia até os níveis mais 

altos e utiliza textos cada vez mais complexos. Essa lógica é facilmente 

verificável pelo exame das normativas curriculares para ISCED 1 e 2 de 

países desenvolvidos citadas anteriormente (França, Ontário, Portugal, Reino 

Unido, Finlândia e Hong Kong). 

Em face dessas constatações, não parece ser recomendável assumir que as 

questões das provas do Pisa e as da Prova Brasil/Saeb possam ser 

emparelhadas para assumir que um Ideb de 6,0 seria o mesmo que o nível 3 

do Pisa. A comparação é válida, entretanto, para aprender com cada exame e 

oxalá, tornar os instrumentos brasileiros mais exigentes. Parece realmente 

que um Ideb de 6,0, que apenas dizer isso: um Ideb de 6,0. Esse valor 

depende tanto do número e da complexidade das questões que o conjunto 

dos alunos pode acertar, quanto das taxas de aprovação de sua escola. Além 

disso, a meta do Ideb no PNE de 2014-2024 para os anos finais do ensino 

fundamental (9º ano) não é 6,0, mas 5,5. 

A análise acima dá pistas de porque os alunos do decil mais alto de renda mal 

chegam ao nível 3 do Pisa: é possível inferir que, com uma demanda de 

                                            
124 Apesar de ambas as escalas variarem até o nível 500, as habilidades mais complexas medidas em Língua 
Portuguesa estão concentradas no nível 9 (intervalo de 325- 350) [...], pois na sua maioria as habilidades de 
níveis superiores estão relacionadas ao currículo do Ensino Médio 
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desempenho claramente aquém do que é “cobrado” no Pisa, os alunos brasileiros 

possivelmente nem estão sendo expostos, em suas escolas, aos mesmos tipos de 

textos e questões que compõem o Pisa e os dados mostram que nem nas escolas 

que atendem os alunos do decil mais alto de renda. Diferentemente dos alunos de 

escolas em países desenvolvidos, que seguem o que está estipulado em suas 

normativas curriculares que trabalham habilidades cognitivas muito mais complexas 

que as estipuladas no Brasil. É preciso compreender melhor a existência ou não 

dessa correspondência, que só pode ser feita de forma mais completa pela análise 

comparada de amostras públicas de questões do Pisa (disponível) com as da Prova 

Brasil (não disponível), para estimar o que elas realmente aferem. 

A investigação de componentes de institucionalização do direito à educação 

no Brasil, resumida neste Capítulo, permitiu identificar várias dificuldades para se 

estabelecer expectativas ambiciosas para a materialização do direito a aprender dos 

alunos brasileiros. Já foi argumentado neste Capítulo e no anterior, que a baixa 

expectativa é um dos componentes da cultura de fracasso que dificulta o progresso 

social dos pobres em relação aos não pobres. No Brasil, as expectativas de 

aprendizagem são tão baixas, que também criam constrangimento acadêmico para 

os alunos de renda mais alta. A convivência com a mediocridade acadêmica não faz 

bem para os alunos, embora possa significar a segurança de uma zona de conforto 

longeva, consolidada para outros grupos de interesse mais poderosos, como bem 

percebeu Plank (1996). O mecanismo é tão naturalizado, que passa despercebido, 

mesmo em formulações de alta visibilidade, como será mostrado a seguir: a 

máquina educacional de oprimir descrita por Bourdieu e Passeron funciona sem 

constrangimentos. No Brasil, seus petardos também podem sair pela culatra. 

Para finalizar, exemplos de como discrepâncias no estabelecimento de metas 

de desempenho para os alunos brasileiros fragilizam o potencial mobilizador da 

parametrização. Se o MEC não estabelece publicamente e de forma clara as metas 

de aprendizagem, outras entidades o fazem.  

O Relatório Nacional Saeb 2003 é o único documento oficial do Ministério da 

Educação do Governo Federal Brasileiro encontrado pelo presente estudo que 

apresenta as escalas de proficiência associadas a patamares de desempenho com 

denominações que explicitam um juízo de expectativa (muito crítico, crítico, 

intermediário e adequado (INEP, 2006; p. 48 ) associadas a um nível de proficiência 
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para cada etapa escolar (4ª série/5º ano, 8ª série/9º ano e 3º ano do ensino médio). 

Entretanto, a referência que a opinião pública utiliza para monitorar a evolução da 

aprendizagem na educação pública é a escala disseminada pelo Movimento Todos 

Pela Educação (TPE), uma associação privada, sem fins lucrativos, que tem como 

missão institucional contribuir para a melhoria da qualidade da educação no 

Brasil125. A Instituição estabeleceu cinco metas para o Brasil, obtendo amplo 

respaldo político de instituições públicas como o próprio Ministério da Educação 

(MEC), que colocou em seu Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação 

(Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.126), a União dos Dirigentes Municipais de 

Educação (UNDIME) e o Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed). 

Essas metas são acompanhadas por relatórios públicos regulares.  

O Ministério da Educação (MEC) e o Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) estabeleceram no citado documento 

é que, para (a antiga) 4ª série (atual 5º ano do ensino fundamental): "após quatro 

anos de escolarização, a média mínima satisfatória na escala do Saeb é da ordem 

de 200 pontos". (INEP, 2006; p. 33) – lembrando que, à época, o ensino obrigatório 

começava aos 7 anos, na 1ª série –. Para o final do ensino fundamental, antiga 8ª 

série e atual 9º ano, o parâmetro era o seguinte: "para os concluintes do ensino 

fundamental o mínimo é de 300 pontos de proficiência em Leitura, medidos na 

escala do Saeb.” (INEP, 2006; p. 35). Finalmente, para a conclusão da educação 

básica – ou seja, último ano do ensino médio –, o MEC/Inep estipulou no mesmo 

documento: "o que seria apropriado e pedagogicamente condizente com a 

conclusão da educação básica, em torno de 350 pontos na escala interpretada do 

Saeb". (INEP, 2006; p. 36).  

Esses parâmetros (200 pontos para o fim do ISCED 1 e 300 pontos para o 

ISCED 2) indicam uma diferença estimada de 100 pontos entre o final de uma etapa 

e o final da seguinte, ou, aproximadamente, um ganho de 25 pontos por ano letivo. 

Seria razoável esperar encontrar a materialização desses parâmetros na realidade, 

                                            
125 Fundado em 2006, o Todos Pela Educação é um movimento da sociedade brasileira. Nossa missão é 
contribuir para que, até 2030, o País assegure educação Básica pública de qualidade a todas as crianças e 
jovens. In: https://www.todospelaeducacao.org.br/quem-somos/o-todos/. Acesso em 5 de maio de 2018. 
126 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/decreto/d6094.html. Decreto nº 6.094, de 24 de 
abril de 2007.Dispõe sobre a implementação do Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação, pela União 
Federal, em regime de colaboração com Municípios, Distrito Federal e Estados, e a participação das famílias e 
da comunidade, mediante programas e ações de assistência técnica e financeira, visando a mobilização social 
pela melhoria da qualidade da educação básica. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%206.094-2007?OpenDocument
https://www.todospelaeducacao.org.br/quem-somos/o-todos/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/decreto/d6094.html
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%206.094-2007?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%206.094-2007?OpenDocument
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apesar de não terem sido estabelecidos como metas. O gráfico abaixo com dados 

médios de proficiência em Língua Portuguesa, por escola, mostra que a) sim, há 

uma relação linear entre as notas da mesma coorte ao fim do 5º ano (em 2011) e do 

9º (2015), mas b) não, concluir o 5º ano com a pontuação adequada para essa etapa 

não é garantia de chegar ao 9º ano com o desempenho adequado para a etapa 

seguinte. De maneira geral, as poucas escolas que alcançaram 300 pontos no 9º 

ano em 2015 tinham apresentado médias acima dos 200 pontos no 5º ano em 2011, 

o que significa que o ganho de uma etapa para a seguinte foi bem menor que 100 

pontos. Nem mesmo as escolas do Ceará ou de Sobral fugiram desse padrão de 

evolução de notas médias por escola, embora as de Sobral apresentem 

desempenho alto em realação às escolas do Brasil e do Ceará. 

Gráfico 2.6.2.3 – Notas de Língua Portuguesa da coorte de 5º ano em 2011 vs. notas 
da mesma coorte no 9º em 2015 

 
Fonte: Fonte: Mec/Inep. Ideb acumulado, planilhas para download. 

 

A questão é que, o fato de os alunos e as escolas brasileiras ainda 

apresentarem dificuldades em alcançar parâmetros nacionais, mesmo que estes 

sejam, aparentemente, menos ambiciosos que os de países desenvolvidos, não 

justifica que que o País, suas instituições de governo e da sociedade civil, além de 

formadores de opinião, optem por não estabelecer padrões de ensino mais 
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ambiciosos. Seria, como foi dito anteriormente, brincar de avestruz e manter a 

armadilha da baixa expectativa funcionando. O exemplo a seguir ilustra a dificuldade 

institucional brasileira em assumir metas mais claras e ambiciosas, para então poder 

estabelecer as condições materiais necessárias a perseguí-las até que sejam 

superadas. Essa seria uma atribuição das autoridades educacionais brasileiras. 

Entretanto, aparentemente, mesmo quando o discurso pró qualidade da educação 

está presente, a cultura do fracasso acaba falando mais alto. Sérgio Costa Ribeiro 

chamou atenção para isso ainda no início da década de 1990, mas o ridículo que o 

autor antecipou continua sendo a tônica das decisões de política educacional 

brasileira, quase 30 anos depois.  

 

Falta na sociedade, de um modo geral, a preocupação com a 
qualidade da educação recebida. O único (e ultimo) momento em 
que se tenta fazer uma avaliação do domínio cognitivo dos alunos é 
por ocasião do vestibular e aí se constata o seu baixo desempenho. 
É bom lembrar, entretanto, que ao vestibular concorrem apenas 15% 
de uma geração, nada se sabe sobre os 85% restantes.  

Aqui, nos parece que uma proposta possível seria a montagem de 
um sistema permanente de avaliação cognitiva dos alunos, que 
desse ao público instrumentos de cobrança da qualidade da escola. 
Talvez, por aí, teríamos um caminho que mobilizasse a sociedade 
para uma luta pela competência do sistema escolar. 

Hoje, as conseqüências desse processo de retenção da população 
nas primeiras séries do ensino fundamental adquire contornos muito 
mais importantes do que a noção de educação para a cidadania. A 
internacionalização da economia e da tecnologia exige um nível 
de alfabetização funcional que vai muito além do que desenhar o 
próprio nome ou ler uma mensagem simples. Tanto do ponto de 
vista da mão-de-obra como dos consumidores, numa sociedade 
moderna, vamos precisar de uma competência cognitiva cada 
vez maior de toda a, população. 

Torna-se quase ridículo pensar que a modernização do País 
possa ocorrer sem a universalização competente da educação 
fundamental. Diante do quadro descrito, nunca chegaremos a 
ser o último país do Primeiro Mundo, mas corremos o sério 
risco de nos tornarmos o primeiro do Quarto Mundo.(RIBEIRO, 
1991; P. 19. Grifos nossos) 

 

O quadro a seguir resume as três referências de expectativas de âmbito 

nacional encontradas pelo presente trabalho. Adicionando a elas o conceito do Ideb, 

a principal referência de qualidade elencada no PNE 2014-2024, com suas inúmeras 

possibilidades de combinação de desempenho com taxa de aprovação, temos uma 
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ilustração da difusa dificuldade institucional em estabelecer o que seja o direito à 

educação no Brasil. Em contrapartida, em Sobral e no Ceará, as expectativas são 

bem mais claras e, como já foi dito, há transparência na divulgação dos dados, o que 

não ocorre em todas as instâncias subnacionais. A hipótese deste Capítulo é que 

essa capacidade de estabelecer metas, ao mesmo tempo claras e ambiciosas, 

monitorarando abertamente o seu progresso, contribui para que os alunos tenham o 

seu direito à educação atendido. Sem dúvidas que as metas ou expectativas de 

aprendizagem são apenas o ponto de partida. Sozinhas, sem que as condições de 

sala de aula estejam disponíveis, não resolvem nada. O ensino precisa ser 

materializado no dia a dia tendo-as como Norte. A questão é que, sem metas e 

monitoramento, corre-se o risco de mobilizar recursos humanos e materiais em vão 

– a sociedade os empenha, mas, sem que se saiba exatamente para que servem, 

interesses variados, contingências e incompetências podem esgotá-los rapidamente. 

O Capítulo seguinte trata das condições de ensino das escolas eficazes, o segundo 

segredo de Sobral. 

Quadro 2.6.2.3 – Comparação dos níveis de proficiência em Língua Portuguesa, por 
estapa escolar: MEC/Inep, TPE e Q-Edu 

Níveis 
estipulados 
pelo 
MEC/Inep 
(2006) 

Série/Ano Muito 
crítico 

Crítico Interme-
diário 

Adequado
*  

4ª série /5º ano do 
EF 

0-125 125-175 175-250 >250 (200) 

8ª série /9º ano do 
EF 

0-125 125-175 175-250 >250 (300) 

3º ano do EM 0-125 125-175 175-250 >250 

Níveis 
estipulados 
pelo TPE 

   Adequado  

4ª série /5º ano do 
EF 

  »200  

8ª série /9º ano do 
EF 

  »275  

3º ano do EM   »300  

Níveis do 
site Q-Edu 

 
Insufi-
ciente 

Básico Profi-
ciente 

Avançado 

4ª série /5º ano do 
EF 

0-149 150-199 200-249 » 250 

8ª série /9º ano do 
EF 

0-199 200-274 275-324 » 325 

3º ano do EM NA NA NA NA 
Nota: * (tabela e texto complementar) do documento INEP, 2006 
Fonte: INEP, 2006; p. 33, 35, 36 e 48 
TODOS PELA EDUCAÇÃO. De Olho nas Metas: Primeiro relatório de acompanhamento das 5 Metas do 
movimento Todos Pela Educação. 2008; p. 30 
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Q-Edu: http://academia.qedu.org.br/prova-brasil/aprendizado-adequado/127 

2.7 O direito a ser alfabetizado na idade e pelo método certo em 
Sobral 

A Prefeitura e a Secretaria de Educação de Sobral (Seduc-Sobral) 

perceberam que um contingente substancial de seus alunos dos anos iniciais do 

ensino fundamental não estava apto sequer a ler palavras em julho de 1999128, a 

partir de um relatório da Fundação Carlos Chagas (FCC) encomendado pelo Instituto 

Ayrton Senna (IAS) para avaliar os resultados de um Programa de Aceleração de 

Aprendizagem (PAA) operado pela instituição (Programa Acelera Brasil – PAB) nos 

24 municípios participantes de 1997, entre eles, Sobral. 

Uma vez que os Programas de Aceleração de Aprendizagem (PAA) foram 

disseminados em todo o País e a implantação de um deles, operado pelo IAS em 

Sobral, foi um dos pontos de partida para as reformas educacionais do Município, é 

importante retomar a sua lógica, dentro do contexto da implementação de programas 

sistemáticos de melhoria da qualidade da educação no Brasil na década de 1990, 

porque situam Sobral em um cenário mais abrangente de mudança de mentalidade 

e práticas educacionais, que, localmente, ganhou contornos contundentes, como se 

vai mostrar nas sessões e capítulos subsequentes. Eles nasceram de forma 

sistemática no Brasil em 1995, por iniciativa do Ministério da Educação (MEC), 

depois de experiências exitosas no Estado de São Paulo e Paraná. O objetivo era 

regularizar o fluxo escolar dos alunos com mais de dois anos de atraso escolar nas 

primeiras quatro séries do ensino fundamental, vítimas da cultura da repetência e 

fracasso escolar descrita no Capítulo 1. 

 

                                            
127 Na Prova Brasil, o resultado do aluno é apresentado em pontos numa escala (Escala SAEB). Discussões 
promovidas pelo comitê científico do movimento Todos Pela Educação, composto por diversos especialistas em 
educação, indicaram qual a pontuação a partir da qual pode-se considerar que o aluno demonstrou o domínio da 
competência avaliada. Decidiu-se que, de acordo com o número de pontos obtidos na Prova Brasil, os alunos 
são distribuídos em 4 níveis em uma escala de proficiência: Insuficiente, Básico, Proficiente e Avançado. No 
QEdu, consideramos que alunos com “aprendizado adequado” são aqueles que estão nos níveis proficiente e 
avançado. http://academia.qedu.org.br/prova-brasil/aprendizado-adequado/ Acesso em 21 de março de 2018. 
128 Histórico obtido a partir das diversas entrevistas conduzidas por membros da equipe de elaboração do 
currículo de Sobral para o diagnóstico do Projeto, confirmadas depois pela autora em dezembro de 2017, 
diretamente com os senhores Ivo Gomes (atual Prefeito e ex-Secretáro de Educação de Sobral) e Cid Gomes 
(Ex-Prefeito e ex-Governador do Estado do Ceará). 

http://www.qedu.org.br/brasil/aprendizado
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A cultura da repetência, institucionalizada no País, vem gerando nos 
últimos anos um quadro negativo na educação brasileira, o da 
defasagem idade/série, que chegou a atingir o índice de 67% dos 
alunos matriculados nas oito séries do ensino fundamental, conforme 
dados do Inep/MEC 1995. Diante dessa situação, João Batista 
Araujo e Oliveira, então secretário executivo do MEC, conclamou os 
Estados a adotar medidas para a correção do fluxo escolar; foi, 
portanto, idealizador de um Programa de Aceleração da 
Aprendizagem, concebido pelo Centro de Ensino Tecnológico de 
Brasília (Ceteb) e implantado experimentalmente no Maranhão, em 
agosto de 1995. (QUERINO, 2000; p. 139) 

 

[A] idéia de classes de aceleração da aprendizagem não é nova. 
Entretanto, talvez a adoção de uma política nacional de aceleração 
da aprendizagem, por meio da criação do Programa de Aceleração, 
possa se transformar numa valiosa inovação que poderá apresentar 
reflexos positivos, em termos de mudança de atitude 
comportamental, de quebra da cultura da repetência e de efeitos na 
correção do fluxo escolar, em todo o sistema educacional do País. 
[...] 
Em que consistiria essa mudança de mentalidade? Ela passa 
necessariamente pela busca de alternativas para a substituição da 
“cultura de repetência” por uma prática pedagógica voltada para o 
sucesso do aluno. Isso redunda num maior preparo do professor, 
como principal ator a fazer frente ao histórico fracasso escolar, e no 
compartilhamento desse esforço, por meio do envolvimento de toda a 
comunidade escolar.  
[...] 
Aqueles que desejam aderir devem demonstrar a capacidade de 
cumprir os objetivos e pressupostos do Programa, bem como a 
vontade política local de colocá-lo em prática. (PRADO, 2000; p. 53-
54) 

 

O Programa de Aceleração da Aprendizagem do MEC foi elaborado em 1996 

pelo Centro de Pesquisas de Minas Gerais (CEPEME), sob supervisão do Centro de 

Ensino Tecnológico de Brasília (CETEB) e com financiamento do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE)/MEC129. Atuava em três frentes: política, 

operacional e pedagógica. A frente política consistia em vincular as autoridades 

locais responsáveis pela rede de ensino público que implantava o PAA (no caso de 

Sobral, Prefeito e Secretária da Educação) com a disponibilização das condições 

necessárias à operação do programa, definidas pelo seu manual de implantação e 

implementação; a operacional refere-se à gestão e supervisão da formação em 

serviço que caracteriza a interação entre a equipe das escolas participantes e os 

                                            
129 No ano de 1998, já tinham sido firmados 719 convênios e repassados R$29.673.083. (PRADO, 2000 pg. 54) 
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técnicos do operador do programa, no caso de Sobral, o Instituto Ayrton Senna130; e 

a pedagógica, que embasou a produção dos conteúdos do programa de ensino, 

fundamentados na crença da capacidade de aprender dos seres humanos, por meio 

de cinco eixos metodológicos: 1) fortalecimento da auto-estima como processo 

pedagógico, 2) aprendizagens significativas, 3) interdisciplinaridade, 4) pedagogia de 

projetos e 5) avaliação. (QUERINO, 2000; p. 140-143). Segundo uma das autoras, 

esses eixos metodológicos,  

 

[...] fornecem a sustentação teórica ao Programa, derivam os 
fundamentos pedagógicos que norteiam as ações dos professores e 
a dinâmica da sala de aula, constituindo a denominada “pedagogia 
do sucesso”, que busca substituir, no País, a pedagogia da 
repetência, tão arraigada entre nós. (QUERINO, 2000; p. 142) 

 

Esses princípios estão resumidos nas referências de rodapé131, para chamar 

atenção para o fato de que algumas abordagens pedagógicas que até hoje norteiam 

o ensino em Sobral, terem sido introduzidas pelo PAA no final dos anos 1990. Para 

                                            
130 Em 1998 o Ministério se comprometeu com o repasse de mais de 1 milhão e 500 mil reais para a capacitação 
de docentes e reprodução de material didático para as classes de aceleração, que vêm sendo criadas, 
acompanhadas e apoiadas pelo referido Instituto, por meio do projeto Acelera Brasil [à época, um dos principais 
operadores do Programa para o MEC]. Em 1998 esse projeto, que também teve início em 1997, já envolvia 24 
municípios." (idem) 
131  1. Fortalecimento da auto-estima como processo pedagógico. O foco recai sobre o aluno e buscam-se na 
Psicologia meios de fazê-lo superar os bloqueios emocionais decorrentes de sucessivos fracassos escolares. [...] 
O material didático específico do Programa, [...] possibilitalhe não só sair-se bem nas atividades propostas como 
também o autoconhecimento, a aquisição de valores humanos e socioculturais e o desenvolvimento de 
habilidades cognitivas, afetivas e psicomotoras. Os pequenos sucessos diários, as atitudes do professor e os 
materiais atrativos e estimuladores atuam como elementos fortalecedores da auto-estima, criando uma auto-
imagem positiva e possibilitando ao aluno redescobrir o prazer de aprender e de freqüentar a escola.  
2. Aprendizagens significativas. O foco recai sobre o professor, pois depende dele, do clima que promove em 
sala de aula e do relacionamento que estabelece com seus alunos, facilitar ou dificultar a aprendizagem. [...] 
Nesse enfoque, o professor coloca-se à disposição do aluno, acompanhando-o em seu crescimento diário, 
estimulando-o em sua caminhada, promovendo atendimento complementar, responsabilizando-se, enfim, pela 
aprendizagem de todos. O professor reassume, dessa forma, sua função social, e o vínculo criado na sala de 
aula entre professor e aluno constitui a diferença que marcará de maneira positiva a escolarização desse aluno. 
3. Interdisciplinaridade. O foco volta-se para os conteúdos escolares, que são abordados de forma 
multidisciplinar e contextualizada. [...] A interdisciplinaridade favorece a visão do todo e a aquisição de novos 
conhecimentos, que passam a ser aplicados no cotidiano. 
4. Pedagogia de Projetos. O foco dirige-se para o método. [...] Os alunos percebem que aquilo que aprendem 
possui um valor social, é aplicável em seu dia-a-dia e pode beneficiar a comunidade. O material didático, além do 
Módulo introdutório, constitui-se de seis projetos, compostos de subprojetos, culminando em seis produtos finais 
que são elaborados, apresentados e avaliados por alunos e professores. A culminância de cada projeto 
corresponde à finalização de cada livro e torna-se um momento festivo em que alunos, professores, pais e 
comunidade comemoram o sucesso na aprendizagem. [...] 
5. Avaliação. O foco incide sobre todos os elementos do processo; avaliam-se o desempenho do aluno, a 
atuação do professor, a supervisão realizada, os aspectos da coordenação local e o assessoramento do Ceteb. 
Da avaliação do desempenho do aluno constam a auto-avaliação, a observação diária e personalizada e a 
aplicação de conhecimentos; considera-se seu crescimento do início ao fim do Programa. 
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o conteúdo completo, ver QUERINO, 2000; p. 139-144, na edição 71 do períodico 

Em Aberto, editado pelo INEP132. 

Há, também, outras questões de contexto, anteriores e complementares à 

introdução do PAA no Município. A gestão educacional do primeiro mandato de Cid 

Gomes como Prefeito de Sobral, de 1997 a 2000, se deu sob o impacto da 

implementação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 

Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF133) – aumento de recursos 

disponíveis para a educação, principalmente para os municípios mais pobres, com 

franca expansão das matrículas – e da Lei de Diretrizes e Bases da educação 

Brasileira (LDB134) – conceituação e organização da estrutura nacional de 

atendimento educacional (MAIA, 2006; p. 87-88). Além disso, do ponto de vista 

estadual, já estava em marcha no Ceará um amplo processo de municipalização (Lei 

[estadual] 12.452 de 6 de junho de 1995) baseada na lógica constitucional de 

Regime de Colaboração (SEGATTO, 2015; p. 103-105). Diferentemente de outras 

Unidades da Federação, a municipalização cearense incluiu no seu desenho a 

indução ao fortalecimento local da gestão educacional:  

 

Art. 4º da Lei 12.452 de 6 de junho de 1995 (DOECE em 27.06.95) – 
A Municipalização do Ensino Público requer, da parte de cada 
Município, o compromisso com o processo de capacitação para sua 
organização, incumbindo-lhe: 

I – criar ou revitalizar Secretaria Municipal de Educação, estruturada 
para o atendimento da função de planejar, coordenar, executar, 
acompanhar, controlar, avaliar as ações educacionais do Governo 
municipal e de gestão democrática do Ensino Público no âmbito do 
Município e, quando for o caso, dos encargos e serviços transferidos 
pelo Governo Estadual; 

II – elaborar o Plano de Educação do Município, de duração 
quadrienal, envolvendo as ações de todas as dependências 
administrativas, identificando problemas e potencialidades e firmando 
a política de educação, obedecida a legislação pertinente;  

III – aplicar, no mínimo, vinte e cinco por cento da receita resultante 
de impostos, inclusive transferências, na manutenção e 
desenvolvimento do ensino, atendidas as normas de execução 
orçamentária e financeira da administração pública e as 

                                            
132 http://emaberto.inep.gov.br/index.php/emaberto/issue/view/233 
133 Emenda Constitucional n.º 14, de setembro de 1996, regulamentado pela Lei n.º 9.424, de 24 de dezembro de 
1996 e pelo Decreto nº 2.264, de junho de 1997 
134 Lei Nº 9.394, de 20 De dezembro De 1996. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.394-1996?OpenDocument
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responsabilidades a serem definidas em Acordo de Colaboração 
Mútua celebrado com o Estado;  

IV – revisar ou implantar o Estatuto do Magistério e o Plano de 
Cargos e Carreiras, assegurando isonomia salarial com os 
professores da rede Estadual, em conformidade com a legislação 
específica, cabendo-lhe na impossibilidade inequívoca do 
cumprimento desta obrigação, buscar o apoio imprescindível de 
outras esferas do Governo no sentido das necessárias 
complementações; 

V – criar e dinamizar o Fundo Municipal de Educação, de natureza 
contábil e financeira, destinado a captar receitas, inclusive aquelas 
consignadas no orçaamento do Município, por força do Artigo 212 da 
Constituição Federal, e cobrir despesas relativas a programas, 
projetos e atividades de desenvolvimento e manutenção do ensino;  

VI – criar e manter Conselho ou Comissão Municipal de Educação, 
com representação de segmentos organizados da sociedade civil, 
inclusive de pais, alunos, professores e servidores da escola, cujas 
condições para implantação e atribuições serão definidas pelo 
Conselho de Educação do Ceará, em consonância com os 
Municípios, levando em conta a tipificação dos Municípios prevista no 
Artigo 10, Inciso IV desta Lei;  

VII – criar e manter Conselhos Escolares, com atribuições de 
natureza consultiva, deliberativa, de avaliação e controle das 
atividades pedagógicas, financeiras e administrativas, desenvolvidas 
nas escolas, com representação de professores, alunos, pais, 
funcionários e comunidade; 

VIII – firmar Acordo de Colaboração Mútua com o Governo Estadual; 

IX – implantar uma sistemática de avaliação da qualidade de ensino. 
(CEARÁ, 1995; Art. 4º) 

 

Localmente, o cenário era de um governo novo, de coalizão135, que se 

propunha a vencer práticas arraigadas pela cultura de gestão pública baseada no 

patrimonialismo, clientelismo e coronelismo (CARNEIRO, 2000; COELHO, Blog da 

UNDIME, 2005; MAIA, 2006 e entrevistas com as autoridades locais136). Nesse 

quesito, foram introduzidas as seguintes ações, no âmbito da gestão municipal da 

educação no período em questão: a expansão da Rede, qualificação dos prédios e 

instalações escolares, aumento da disponibilidade de materiais instrucionais, 

melhoria do fluxo escolar, incrementos na remuneração dos profisisonais da 

educação, criação de programas de formação e consolidação do concurso público 

como forma exclusiva de ingresso na carreira do magistério local (MAIA, 2006; p. 87-

                                            
135 Cid Gomes pelo PSDB, tendo como Vice Edilson Aragão, do PT  
136 Quem melhor explicou diretamente os condicionantes políticos da primeira eleição de Cid Gomes foram o 
próprio e seu irmão Ivo Gomes, entrevistados por mim em dezembro de 2017. 
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88). A tabela a seguir mostra o impacto dessas medidas tanto no aumento, quanto 

na distribuição das matrículas no Município entre 1996 e 2000, com destaque não 

apenas do crescimento total de matrículas, de 29 mil para 39 mil, mas também da 

migração de matrículas das redes estadual e particular para a rede municipal137.  

Tabela 2.7.1 – Variação da distribuição das matrículas do ensino fundamental em 
Sobral 1996-2000 (MAIA, 2006) 

 
Fonte: Reproduzido de MAIA, 2006; p. 91 

 

Mesmo assim, ao final dessa primeira gestão,  

 

[o] município tinha indicadores favoráveis (que, sem sombra de 
dúvida, representavam avanços importantes) mas que não 
minimizam o lado dramático da situação. Tínhamos quase 100% de 
crianças e jovens na escola, mas eles não estavam aprendendo nem 
mesmo a ler e escrever. O índice de abandono diminuía, mas o 
absenteísmo era altíssimo. Havia um investimento em programas de 
correção de fluxo escolar, mas a principal torneira de onde jorra o 
problema estava aberta porque os alunos não se alfabetizavam na 
idade certa. Na verdade, as crianças de 6 anos, atendidas em pré-
escolas, terminavam o ano letivo sem realizar os primeiros atos de 
leitura e escrita com autonomia e um grande número continuava 
assim na 1ª, 2ª, 3ª, 4ª série do ensino fundamental, comprometendo 
irreversivelmente o seu processo de escolarização. (COELHO, Blog 
UNDIME, 2005) 

 

                                            
137 Em entrevista à autora em Dezembro de 2017 o Ex-Prefeito Cid Gomes explicou que a percepção local sobre 
o conjunto das escolas do Município era de que “quem tem condição financeira e quer ver bem e lutar pelo futuro 
do seu filho, bota numa escola particular, quem não tem dinheiro, mas tem interesse e tem preocupação, bota o 
filho na escola estadual, porque aqui tinha [a rede] concorrente, isso, de alguma forma atendia àquelas pessoas 
que, mesmo de renda mais baixa, mas que tinham um pouco mais de discernimento, era uma vávula de escape, 
e o município era o merendório, era pra merenda, que ainda tinha dificuldades” 
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Então, como consequência da introdução de um PAA pelo IAS (PAB) e da 

avaliação deste para o período de 1997-1999, elaborada pela FCC, as autoridades 

educacionais de Sobral foram informadas que seus alunos eram majoritariamente 

analfabetos na 2º série (antes da formalização do ensino fundamental de nove anos, 

portanto, em média, aos 8 anos), apesar de todas as reformas de acesso, melhoria 

da estrutura física e adequações institucionais que já tinham sido introduzidas. Para 

compreender melhor o tamanho do problema que, até então, ignoravam138, a então 

Secretária de Educação do Município, Ada Pimentel, encomenda ao Prof. Edgar 

Linhares (já citado no item 2.6.1 acima) e à sua equipe, duas avaliações do nível de 

alfabetização de seus alunos: uma amostral para a 2ª série, que confirmou o que o 

IAS havia anunciado, e outra censitária, de 2ª a 4ª série, ao fim de 2000, com os 

resultados apresentados no início de 2001. Esta avaliação mostrou as seguintes 

taxas de não alfabetização – alunos de meta II, que não chegavam a ler palavras – 

(MAIA, 2006; p.98 e ALEXANDRE, 2016; p13): 

Tabela 2.7.2 – Diagnóstico da capacidade de leitura dos alunos de 2ª a 4ª série – 
Sobral, 2001 

Série 

Número 
de 

turmas 
Número 

de alunos 

Alunos de Meta II (não leitores) 

Não lêem  
Reconhecem 
sílabas 

Identificam 
palavras Total % 

2ª 115 3577 1223 337 612 2172 60,7% 

3ª 114 3723 694 270 584 1548 41,6% 

4ª 109 4008 264 120 430 814 20,3% 

Geral 338 11308 2181 727 1626 4534 40,1% 
Fonte: Reproduzido de MAIA, 2006; p. 98 

 

No início de seu segundo mandato (2001-2004), já com as informações sobre 

analfabetismo em mãos, Cid Gomes e seu irmão Ivo Gomes, que agora exercia o 

cargo de Secretário de Educação139 (para os dois primeiros anos, tendo sido 

sucedido por Maurício Holanda Maia), reestruturam toda a política educacional do 

Município (o Capítulo a seguir detalha a segunda parte das reformas, baseada nos 

                                            
138 À época o Prefeito era Cid Gomes, seu irmão Ivo era seu Chefe de Gabinete e uma prima irmã deles, Ada 
Pimentel Gomes Fernandes Vieira era a Secretária de Educação. 
139 A gestão educacional de Sobral no segundo mandato foi marcada pelo programa de alfabetização e pela 
introdução do Programa Escola Campeã, por meio do Instituto Ayrton Senna, que será detalhado no Capítulo 3. 
O programa requeria que a gestão municipal estivesse a cargo de um gestor com formação mínima própria de 
gestão e não alguém com formação em docência, que era o caso da Profa. Ada Pimentel (graduação em História 
pela Universidade Federal do Ceará e em Pedagogia pela Universidade Federal do Ceará, com especialização 
em Administração da Educação pela Universidade Estadual do Ceará. Atualmente é professora da Universidade 
Federal do Ceará e membro da Camara de Educação Superior do Conselho Estadual de Educaçao do Estado do 
Ceará. Fonte: Currículo Lattes e http://www.cec.ce.gov.br/institucional/conselheiros 



Capítulo 2  202  

conceitos de escola eficaz), criando uma política específica para a etapa de 

alfabetização, com as principais diretrizes e ações garantidas em lei municipal 

(COELHO, Blog UNDIME, 2005), resumidas no quadro a seguir, juntamente com os 

atos legislativos que as regulamentaram (CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL, várias 

datas): 

Tabela 2.7.2 – Correspondência das diretrizes do plano de Alfabetização de Sobral 
com a legislação local pertinente 

Diretriz Legislação 

Ampliação do ensino fundamental para 9 
anos, com a inclusão do atendimento das 
crianças de 6 anos enturmadas em uma 
série específica denominada 1ª série básica 

Lei 294 de 26 de março de 2001 - Institui na 
Rede de Ensino do Município de Sobral, o 
Ensino Fundamental com duração de 09 
(nove) anos, e dá outras providências 

Lotação criteriosa de professores para as 
salas de alfabetização e acompanhamento 
permanente dos resultados 

Lei 488 de 6 janeiro de 2004 -Dispõe sobre 
a política de alfabetização na 1ª série 
básica e 1ª série regular do ensino 
fundamental da Rede Municipal 

Programa de formação continuada para 
todos os professores que garante a 
aplicação de rotinas pedagógicas voltadas 
para o programa de ensino 

Lei nº 256 de 30 de março de 2000 - Institui 
o Plano de Carreira e Remuneração (PCR) 
do Grupo Ocupacional do Magistério (MAG) 
Público do Município de Sobral e dá outras 
providências 

Garantia de gratificação salarial para 
professores titulares das salas de 
alfabetização de acordo com critérios 
estabelecidos pela Secretaria 

Lei 342 de 5 de março de 2002 - Institui 
gratificação para os professores 
alfabetizadores da Rede Municipal de 
Ensino e dá outras providências 

Avaliação externa semestral de todos os 
alunos em processo de alfabetização e a 
criação de um sistema informatizado para 
análise de dados 

Lei 342 de 5 de março de 2002 - Institui 
gratificação para os professores 
alfabetizadores da Rede Municipal de 
Ensino e dá outras providências 
e  
Lei 488 de 6 janeiro de 2004 -Dispõe sobre 
a política de alfabetização na 1ª série 
básica e 1ª série regular do ensino 
fundamental da Rede Municipal 

Estabelecimento do prêmio Escola 
Alfabetizadora 

Decreto 309 de 16 de março de 2001 - 
Dispõe sobre a isntituição do Prêmio Escola 
Alfabetizadora e dá outras providências 

Eliminação do analfabetismo de 2ª a 4ª 
série na rede municipal 

Decreto 331 de 12 de setembro de 2001 - 
Regulamenta e Lei Municipal 338 de 12 de 
setembro de 2001 que institui o Fundo de 
Autonomia das Escolas - FUNDAE e dá 
outras providências 

Envolvimento da comunidade escolar, 
especialmente os pais. 

Lei 103 de 25 de fevereiro de 1997. Institui 
os Conselhos Escolares, suas 
competências, composição e dá outras 
providências ,  
Lei 318 de 12 de setembro de 2001 - Institui 
o Fundo de Autonomia das Escolas - 
FUNDAE  
e 
Decreto 331 de 12 de setembro de 2001 - 
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Regulamenta a Lei Municipal 338 de 12 de 
setembro de 2001 que institui o Fundo de 
Autonomia das Escolas - FUNDAE e dá 
outras providências (Art. 8º Inciso V) 

Fonte: COELHO, Blog da Undime, 2005 e Câmara Municipal de Sobral. http://www.camarasobral.ce.gov.br/leis 

Entretanto, o programa de alfabetização de Sobral é mais conhecido apenas 

pelo conjunto de metas que impôs à sua Rede Municipal, principalmente as duas 

primeiras, que eram as prioritárias (INEP, 2005; p. 28): 

 

1. Alfabetização do conjunto de crianças de 6 e 7 anos de idade 
[nas duas primeiras séries do ensino fundamental sobralense 
(1ª série básica e 1ª série regular)]; 

2. Alfabetização, em caráter de correção, de todos os alunos de 
2ª à 6ª série que não sabem ler; 

3. Regularização do fluxo escolar no ensino fundamental por 
meio de ações que garantam as condições necessárias à 
aprendizagem; 

4. Redução do abandono para percentual inferior a 5%; 

5. Progressiva universalização e qualificação do atendimento da 
educação infantil; 

6. Reestruturação do sistema de ensino das séries terminais do 
ensino fundamental; 

7. Progressivo atendimento à alfabetização de todos os jovens e 
adultos que ainda não sabem ler. 

 

O gráfico a seguir mostra a evolução dos indicadores de leitura em Sobral nos 

dois primeiros anos do ensino fundamental entre os anos de 2001 e 2014. Duas 

explicações são essenciais para entender aqueles indicadores:  

a) o ensino fundamental de 9 anos foi instituído em Sobral por meio da Lei 

294 de 26 de março de 2001 (portanto, cinco anos antes da Lei [Federal] nº 

11.274, de 6 de fevereiro de 2006 com o mesmo fim). A implementação do 

ensino fundamental de nove anos em Sobral introduziu o que localmente se 

convencionou chamar de 1ª série básica (que passou a atender alunos a 

partir dos seis anos – atualmente denominado 1º ano e que era análogo às 

antigas Classes de Alfabetização) e a 1ª série regular (que já existia e 

atendia alunos a partir dos sete anos) e  

b) os critérios de aferição de alfabetização foram alterados de “leitura de 

palavras” em 2001 para “leitor de texto fluente com compreensão de leitura” 
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em 2014. O aumento no rigor de critérios de avaliação da alfabetização está 

apresentado na Tabela 2.7.3 a seguir (MAIA, 2006; p.131). Ó que ao autor 

chama de critério futuro é a utilização da fluência, medida pelo número de 

palavras lidas por minuto (ppm), a partir de um texto próprio para a idade. 

Tabela 2.7.3 – Evolução dos resultados de leitura dos alunos de 1ª série básica e 1ª 
série regular – Sobral (2001-2004) 

 
Fonte: Reproduzido de MAIA, 2006; p. 131 

 

A comparação do Gráfico 2.7.1 com as Tabelas 2.7.2 e 2.7.3 mostra a rápida 

evolução da capacidade leitora dos alunos de Sobral, saindo de uma situação de 

60,7% de alunos incapazes de ler palavras em 2001 para 90% de leitores de textos 

em 2014, sendo que, em dois anos, (2001 a 2003) aproximadamente 90% dos 

alunos de seis anos já eram capazes de ler palavras, e que, em 2014 esses mesmos 

90%+ já eram “leitor [es] de texto fluente com compreensão de leitura” 

(ALEXANDRE, 2015; p. 13). O gráfico indica que as novas políticas de alfabetização 

do segundo mandato de Cid Gomes, somadas às reformas introduzidas em Sobral 

desde o seu primeiro mandato, foram suficientes para estancar a produção de 

analfabetismo escolar: a) já no 1º ano do ensino fundamental, b) em um município 

de grande porte e c) em apenas dois anos. 
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Gráfico 2.7.1 – Evolução da proficiência leitora para os alunos em início de 
escolarização em Sobral (2001-2014) (ALEXANDRE, 2015; p. 13) 

 
Fonte:Reproduzido e adaptado de ALEXANDRE, 2015; p. 13 

 

O programa de alfabetização foi estruturado e operado localmente pela 

equipe do Prof. Edgar Linhares, que tinha conduzido os diagnósticos de 

alfabetização, depois das descobertas iniciais da FCC e IAS. Como não havia 

material didático disponível para o planejamento e métodos pedagógico que ele 

propunha (INEP, 2005; p. 32-40 e 92-121 e AGUIAR et al., 2006 – Relatório CCEAE; 

Caps. 2 e 6 e ) sua equipe e a da Secretaria passaram a produzí-los, assim como os 

instrumentos de avaliação para monitorar o progresso dos alunos140: 

 

A sistemática de avaliação externa à escola dos resultados de 
alfabetização da rede municipal surge, em 2001, como um 
componente da política de alfabetização do município. Tem como 
objetivo principal diagnosticar o estado atual de desenvolvimento da 
leitura e da escrita das crianças de seis e sete anos matriculadas, 
respectivamente, na 1ª série básica e 1ª série regular do ensino 
fundamental. Também são avaliados os alunos matriculados de 2ª a 
4ª série e enturmados em salas de alfabetização.  

A avaliação externa configurou-se num instrumento gerencial 
imprescindível para o acompanhamento e para realização das 
intervenções necessárias ao processo de consecução das metas. Os 

                                            
140 Entrevista com a Profa. Maria da Conceição Ávila de Misquita Viñas, Secretaria Estadual do Estado do Ceará, 
Chefe de Gabinete da Secretária de Educação do Estado à época da entrevista. Atualmente (janeiro de 2018) 
Coordenadoria de Desenvolvimento da Escola e da Aprendizagem, conduzida por Gabriela Moriconi e Ariane 
dos Santos em 15 janeiro de 2016. 
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resultados (obtidos através de critérios universais, suficientemente 
objetivos e com um nível satisfatório de controle) iam para a mesa de 
análise, onde a construção (e desconstrução) de hipóteses 
culminavam na definição de estratégias para fazer frente aos 
desafios, tanto do ponto de vista da rede quanto de cada escola, de 
cada turma, de cada aluno. Esse processo, coordenado pela 
superintendência escolar e pela coordenação de séries iniciais, tinha 
a efetiva participação do diretor e de sua equipe de coordenação 
pedagógica. (COELHO, 2005; Blog da Undime, sem número de 
página) 

 

Para compreender em mais detalhes de que se tratava o processo de 

alfabetização concebido e implementado pela equipe do Prof. Linhares, suas etapas 

e instrumentos de avaliação, recomenda-se a leitura das seguintes referências, já 

citadas: COELHO, 2005141 – O excepcional modelo de educação da cidade de 

Sobral/ CE; INEP, 2005 – Vencendo o desafio da aprendizagem nas séries inicias : a 

experiência de Sobral/CE142; MAIA, 2006 – Aprendendo a marchar: os desafios da 

gestão municipal do ensino fundamental e da superação do analfabetismo 

escolar143; AGUIAR, GOMES e CAMPOS, 2006 – Relatório Final do Comitê 

Cearense para a Eliminação do Analfabetismo Escolar144; ALEXANDRE, 2015 – A 

estratégia de Sobral/CE145 e OLIVEIRA, 2015 – O Sucesso de Sobral146. 

Segundo Oliveira (2015; p.5-6), Sobral distingue-se pela aplicação de 

princípios consistentes e continuados de política e gestão educacional: os alunos 

são alfabetizados no 1º ano do ensino fundamental e a partir daí, lêem para 

aprender, sendo que não há dúvidas a respeito do que caraterize um aluno 

alfabetizado, como alfabetizar e como saber se ele foi alfabetizado. 

Segundo Coelho (2005), os procedimentos e instrumentos que passaram a 

ser utilizados em Sobral no dia a dia pedagógico tomaram como base os mesmos 

construtos da avaliação diagnóstica aplicada em 2000 com alunos da então 2ª série 

                                            
141 https://undime.org.br/noticia/o-excepcional-modelo-de-educacao-da-cidade-de-sobral-ce 
142 
http://portal.inep.gov.br/documents/186968/488938/Vencendo+o+desafio+da+aprendizagem+nas+s%C3%A9ries
+iniciais+a+experi%C3%AAncia+de+Sobral-CE/a7de6174-3f52-49fe-b81c-9f40372761a3?version=1.3 
143 http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/3652 
144 
http://www.paic.seduc.ce.gov.br/images/biblioteca/relatorio_final_comite_cearense_eliminacao_analfabetismo/rev
ista_unicef.pdf 
145 http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/ce/seminarios-1/comissao-
realiza-seminario-para-discutir-a-qualidade-da-educacao-brasileira 
146 http://alfaebeto.org.br/wp-content/uploads/2015/12/Sobral-IAB-20150106.pdf 

 

https://undime.org.br/noticia/o-excepcional-modelo-de-educacao-da-cidade-de-sobral-ce
http://portal.inep.gov.br/documents/186968/488938/Vencendo+o+desafio+da+aprendizagem+nas+s%C3%A9ries+iniciais+a+experi%C3%AAncia+de+Sobral-CE/a7de6174-3f52-49fe-b81c-9f40372761a3?version=1.3
http://portal.inep.gov.br/documents/186968/488938/Vencendo+o+desafio+da+aprendizagem+nas+s%C3%A9ries+iniciais+a+experi%C3%AAncia+de+Sobral-CE/a7de6174-3f52-49fe-b81c-9f40372761a3?version=1.3
http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/3652
http://www.paic.seduc.ce.gov.br/images/biblioteca/relatorio_final_comite_cearense_eliminacao_analfabetismo/revista_unicef.pdf
http://www.paic.seduc.ce.gov.br/images/biblioteca/relatorio_final_comite_cearense_eliminacao_analfabetismo/revista_unicef.pdf
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/ce/seminarios-1/comissao-realiza-seminario-para-discutir-a-qualidade-da-educacao-brasileira
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/ce/seminarios-1/comissao-realiza-seminario-para-discutir-a-qualidade-da-educacao-brasileira
http://alfaebeto.org.br/wp-content/uploads/2015/12/Sobral-IAB-20150106.pdf
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do ensino fundamental da rede municipal de Sobral, coordenada pelo Professor 

Edgar Linhares: 

 

Em síntese, a sistemática de avaliação externa se constitui da 
gravação da leitura oral, em caráter de entrevista individual, das 
crianças em processo de alfabetização. No ato da avaliação, solicita-
se a cada criança que leia o material apresentado numa determinada 
seqüência (palavras e frases isoladas e um pequeno texto). 
Conforme o desempenho, a criança é considerada “leitora de texto“ , 
“leitora de frases“, “leitora de palavras“, “leitora de sílabas“ ou “não 
leitora“. Esta avaliação é realizada ao final de cada semestre letivo, 
ou seja, duas vezes por ano. [...] Existe um guia de orientações sobre 
a aplicação de todo o processo da avaliação em que se busca 
padronizar as orientações e as formas de registro dos dados 
coletados. Todas as gravações são ouvidas por uma equipe (grupo 
da audição) que tem a tarefa de checar os registros feitos pelo 
aplicador, identificando possíveis erros ou incongruências que 
possam por em dúvida o registro avaliativo da criança. (COELHO, 
2005; Blog da Undime, sem número de página) 

[...]  

 [Os] instrumentos de avaliação da leitura se constituem de um 
elenco de palavras, de frases e de pequenos textos que são 
elaborados exclusivamente para cada aplicação da avaliação. Um 
instrumento de avaliação da escrita, aplicado em forma de ditado, 
também integra a avaliação de desempenho. No primeiro ano, 2001, 
avaliou-se apenas a leitura. A partir de 2002, passou-se a aplicar 
também o instrumento da escrita que se constituía de um ditado de 
quatro palavras e uma frase, tanto para as crianças de seis anos (1º 
série básica) quanto para as de sete (1ª série regular). A partir de 
2003, em função dos resultados, foi aplicado um texto para as 
crianças da 1ª série regular.  

Inicialmente, analisou-se a possibilidade da utilização de 
instrumentos constituídos por itens (múltipla escolha, por exemplo) 
que fossem respondidos pelos alunos. Entretanto, o fato de estes 
instrumentos envolverem um conjunto de variáveis que levariam em 
conta as múltiplas habilidades leitoras (e aqui não se desconsidera a 
importância de todas) não atenderiam ao objetivo inicial que seria 
monitorar o avanço da aprendizagem das habilidades iniciais de 
domínio do sistema alfabético. A elaboração dos instrumentos – 
palavras, frases e textos – tem por base alguns princípios de 
gradação e legibilidade, considerando o público alvo e a opção sobre 
o que seria avaliado. Assim, o elenco de palavras isoladas envolve 
na mesma proporção monossílabos, dissílabos e trissílabos, tanto 
constituídos apenas por sílabas simples quanto por sílabas simples e 
complexas. As frases são curtas, na ordem direta, envolvendo, em 
maior proporção, palavras com sílabas simples. Os textos são curtos, 
constituídos, em geral, por 55 palavras, predominantemente por 
frases curtas e em ordem direta. (Ib.) 
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Os capítulos 1.2 e 1.3 de INEP (2005) completam as explicações sobre esse 

que é o primeiro segredo de Sobral: acertar no processo de alfabetização e 

monitorar seu resultado continuamente, incluindo a gravacão sistemática de todos os 

alunos das primeiras séries por uma equipe externa à escola, algo fundamental para 

garantir que não há mais espaço pedagógico, político ou operacional para não 

alfabetizar os alunos em Sobral. 

MAIA (2006) complementa a descrição do novo processo de alfabetização 

com uma reflexão que também explica o segredo de Sobral: a criação de uma nova 

cultura organizacional muito bem consolidada na Rede, ao longo dos anos, na qual 

não se aceitam desculpas para que os alunos não aprendam147:  

O que ocorreu ao longo da década de 90 que tornou possível e 
mesmo previsível que as crianças, estudantes de escolas públicas 
brasileiras, passassem pela primeira série e avançassem pelas 
posteriores, sem que tivessem aprendido os princípios básicos da 
leitura e da escrita?  

[...] tornou-se lugar comum – e mesmo compreensível – que os 
professores recorressem a argumentos tais como as precárias 
condições de trabalho, a indisciplina e o desinteresse pelos estudos, 
em sua explicação “justificativa” do fracasso escolar.  

O que é mais grave e injustificável, porém, na tessitura desse 
discurso que tenta explicar o fracasso, é que chegamos a difusas 
mas persistentes hipóteses de que as dificuldades de aprendizagem 
de crianças pobres decorreriam de algum comprometimento mental 
causado ou agravado pelas condições socioeconômicas, culturais e 
psicoafetivas de suas famílias. 

[...]  

A Secretaria tratou, então, de fornecer os materiais didáticos de que 
os professores e alunos necessitavam e de lhes oferecer uma 
proposta metodológica e operacional do processo de alfabetização, 
coerente nos seus procedimentos, etapas, rotinas e materiais. À 
disponibilização do material e de uma proposta pedagógica, havia 
que corresponder a oferta de formação em serviço e a instituição de 
mecanismos profissionais de incentivo que mobilizassem o esforço e 
mesmo facilitassem o recrutamento dos melhores professores, o que 
foi feito. [ A equipe do Prof. Linhares] ficou responsável pela 
elaboração de materiais para os professores e seus alunos, pela 
estruturação de uma rotina diária, semanal e mensal de atividades e 
também por encontros mensais de formação em serviço, onde se 
avaliava o que havia se passado no mês anterior, se apresentava o 

                                            
147 Na minha convivência com a Rede de Sobral desde 2015, é esse aspecto que mais espanta que vem de fora 
e que é um dos mais impressionantes: a naturalização da cultura de sucesso escolar, que, aparentemente, 
enterrou ou, pelo menos, até hoje, neutralizou, a cultura anterior de fracasso escolar em um contexto da mais 
absoluta pobreza da população. 
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material a ser utilizado no mês seguinte e se planejavam atividades e 
estratégias didáticas a serem desenvolvidas. 

Ressalte-se, ainda, que tanto quanto disponibilizar material e 
oferecer formação foi necessário afirmar e consolidar, junto aos 
professores e gestores escolares, uma atitude onde não teriam 
voz os discursos que atribuem a responsabilidade pelo fracasso 
às próprias crianças e suas famílias. (MAIA, 2006; p. 100-101. 
Grifo nosso) 

 

Resumindo, em Sobral, as autoridades educacionais fizeram a opção 

consciente e institucionalizada de acreditar na escola como parte de um sistema de 

ensino que não reproduz o destino escolar dos alunos a partir de sua origem, como 

postularam Bourdieu e Passeron ([1970] 1975), mas que pode (e deve) compensar, 

de alguma forma, as diferenças de origem social dos alunos, compartilhando o 

conhecimento poderoso entre todos eles, como propôs Young (2013), a partir de um 

processo de alfabetização competente. Superado e consolidado esse desafio 

essencial – ensinar os alunos a ler e acreditar que eles podem aprender mais – duas 

décadas depois de iniciado o processo de reformas educacionais em Sobral, o 

Município ainda enfrenta o obstáculo de fazer avançar o aprendizado dos alunos 

para a etapa final do ensino fundamental, apesar de, em média, já terem 

ultrapassado o que seria “adequado” e até “avançado” para a etapa inicial. 

Seus gestores se deram conta de que tamanho esforço institucional e 

pedagógico diário poderia aproximar os resultados da Rede Municipal de Ensino do 

patamar de aprendizagem de alunos em países desenvolvidos e estabeleceram um 

novo Plano Municipal de Educação (Lei 1477 de 24 de junho de 2015), com as 

seguintes metas e estratégias, dentre outras: 

 

Meta 1 – Universalizar a matrícula da educação infantil de O(zero) a 
5(cinco) anos de idade no município até o final da vigência do PME. 

Estratégias: 

[...] 

1.3 Construir um currículo capaz de incorporar os postulados da 
neurociência no atendimento da população de 0 (zero) a 5 (cinco) 
anos de idade, tendo como referência experiências 
reconhecidamente bem sucedidas internacionalmente e o 
engajamento dos saberes profissionais do sistema municipal de 
ensino de Sobral no processo de construção; 

[...] 
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Meta 2 – Universalizar o ensino fundamental para toda a população 
de 6 (seis) a 14 (quatorze) anos de idade até o final da vigência do 
PME. 

Estratégias: 

[...]  

2.6 Constituir, até o segundo ano de vigência do PME, uma 
reformulação curricular que seja capaz de nortear, para cada ano 
específico do ensino fundamental inicial, conteúdos, competências e 
habilidades, amparadas por uma proposta de alfabetização para 1° e 
2° anos e Língua Portuguesa, Matemática e Ciências para 3°, 4° e 5° 
anos. Esta proposta terá como referência, experiências 
reconhecidamente bem sucedidas internacionalmente, os saberes 
acumulados e o engajamento dos profissionais do sistema municipal 
de ensino de Sobral. (SOBRAL, 2015 – Lei 1477 de 24 de junho de 
2015. Destaques nossos) 

 

A elaboração de um novo currículo (SOBRAL, 2016148) em parte explicitou 

processos pedagógicos que já estavam em andamento e, de outro lado, escolheu, 

como decisão estratégica do Município manifesta em seu PME, impor para à Rede 

uma nova ruptura de qualidade, emparelhando seus objetivos de aprendizagem aos 

de países desenvolvidos. Essa decisão, inclui, por exemplo, manter a expectativa 

estabelecida em 2001 e requalificada posteriormente, de que, ao final do 1º ano, os 

alunos alcancem um mínimo de fluência leitora149: “ler textos, com velocidade de 60 

a 80 palavras por minuto, de forma audível e compreensível,  respeitando os 

princípios da precisão e prosódia” (SOBRAL, 2016; p. 64) e também aumentar o 

rigor na compreensão leitora para que, no 9º ano, eles possam, dentre outras 

habilidades dessa natureza:  

 

Analisar texto expositivo/argumentativo, identificando:  
a) o tema específico por meio de trecho que o comprove; 
b) a ideia principal/tese defendida pelo autor por meio de trecho que 
a comprove; 
c) os argumentos e as conexões estabelecidas entre eles para a 
sustentação da tese, assim como as falhas na argumentação, por 
meio de trechos que as comprove; 
d) a conclusão do autor do texto sobre o tema por meio de trechos 
que a comprove; 
e) a hipótese exposta pelo autor de forma específica;  
f) os contra-argumentos apresentados pelo autor de forma 
específica. (Ib.; p.73). 

                                            
148 http://seducsobral.blogspot.com.br/p/curriculos-escolares.html 
149 Revisada de 55 ppm para 60-80 ppm na elaboração do documento curricular novo 
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2.8 Conclusões  

Este Capítulo procurou mostrar que o direito à educação, formulado como 

direito inerente aos seres humanos, é uma formulação recente da Humanidade, 

seguindo um roteiro histórico de luta contra a opressão e pela igualdade entre os 

homens. A tendência mundial que se observa em países desenvolvidos e descrita 

neste Capítulo, é de não apenas parametrizar esse direito, mas também de vinculá-

lo à alfabetização plena logo no início da escolarização, por meio de normativas que 

explicitem as etapas consensuadas de aprendizado da leitura e da escrita, de forma 

a garantir fluência leitora e acúmulo sistemático de vocabulário. Embora esse 

processo de explicitação já tenha sido iniciado em países desenvolvidos há algumas 

décadas, no Brasil ainda enfrenta resistências, apesar de ser a base do sucesso 

educacional de Sobral.  

O Município partiu de um contexto nacional e estadual propício, que estava 

disponível para todos os municípios cearenses, somou um ingrediente local que, à 

época, talvez pudesse ser raro, principalmente no contexto do Nordeste: a vontade 

política de seus gestores em resolver a questão do analfabetismo escolar. Mas 

houve um componente, de certa forma inédito, ou talvez único: o conhecimento 

especializado do Prof. Edgar Linhares, que coordenou o programa de alfabetização 

no Município. A combinação desses fatores mudou a história da educação local e 

depois, do Estado. Não se pode deixar de anotar o caráter aleatório dessa 

contribuição individual no contexto da compreensão hegemônica sobre métodos de 

alfabetização no Brasil – muitos outros municípios foram expostos ao contexto 

nacional e estadual do final dos anos 1990 e primeiras décadas dos anos 2000, mas 

talvez poucos contassem com vontade política de seus dirigentes suficiente para 

estabelecer como meta, na legislação, a erradicação do analfabetismo escolar no 1º 

ano escolar. Certamente que, pelo menos na época do início do programa de 

alfabetização de Sobral, apenas Sobral pôde contar com a expertise de alguém que 

estudasse processos de alfabetização praticados em países desenvolvidos, os quais 

já tinham sido validados por pesquisas sobre como os alunos aprendem melhor, e 

incluídos nas normativas curriculares de cada um. Hoje em dia, não faltam fontes 

para que essa reflexão a cerca das etapas do processo de alfabetização possa ser 

feita em todos os demais municípios do País. Infelizmente, a BNCC (BRASIL, 2017) 
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não pacificou essa questão de forma clara, mas trouxe elementos para indicar o 

caminho. 

O Capítulo relata brevemente também que Sobral decidiu – de forma 

intencional – a partir de sua própria trajetória de fuga da sina nordestina e brasileira 

de cultivar analfabetos nas escolas, expandir seus horizontes educacionais futuros, 

ao decidir formular e implementar um Plano Municipal de Educação que toma como 

base tanto a experiência acumulada dos profissionais da educação de sua equipe, 

quanto a experiência das políticas curriculares de países desenvolvidos. 
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3 O CONCEITO DE ESCOLA EFICAZ 

E AS REFORMAS DE SOBRAL  

O objetivo deste capítulo é apresentar um outro aspecto que compõe as reformas 

educacionais de Sobral: a organização institucional da Rede em torno dos princípios de 

eficácia escolar. Este componente se soma aos do capítulo anterior para explicar a 

institucionalização de práticas de gestão e edagógicas e da crença no aprendizado de 

todos os alunos. Da mesma forma que no Capítulo anterior, no qual foi apresentada a 

primeira ruptura – um programa de alfabetização eficaz –, neste serão apresentados a 

origem histórica, os conceitos e as práticas que definem o que seja uma eficácia escolar. 

Além disso, também constam deste Capítulo as principais críticas a esse modelo de 

organização escolar, como esses elementos chegaram de maneira relativamente fortúita 

ao Município e como foram transformados em normativas, tornando-se a base da 

concepção administrativa e pedagógica da Rede. 

3.1 Considerações iniciais 

No Capítulo anterior mostrou-se que em Sobral foi introduzido um 

componente técnico-pedagógico que alterou, de maneira substancial, a forma de 

alfabetizar os alunos do Município, com resultados sendo observados em um 

período de dois anos. Embora certamente o processo de alfabetização não 

responda isoladamente pela organização de uma rede de ensino, como já foi dito, 

sem que todos os alunos sejam alfabetizados com competência suficiente para 

alcançar a fluência e a compreensão na leitura de textos cada vez mais complexos, 

a utilidade de uma escola, ou de um conjunto delas, – sua eficácia – ficará 

seriamente comprometida.  

A observação do funcionamento da Rede Municipal de Educação Sobral, de 

suas escolas e seus profissionais, a análise de suas normativas, a leitura de 

trabalhos pregressos e as entrevistas permitiram descobrir a fonte inicial da 

concepção da operação institucional da Rede: o “tijolão” com os manuais do 

Programa Escola Campeã. Implementados no município no segundo mandato de 
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Cid Gomes, de 2001 a 2004, até hoje são utilizados como referências de gestão, 

inclusive constando como leitura obrigatória dos conteúdos de formação técnica do 

estágio probatório, pelo qual passam todos os docentes, coordenadores e diretores 

ingressantes na Rede, depois de selecionados por concurso público para ingresso 

na carreira. 

Esses manuais tratam de uma “receita” de eficácia escolar, que tem como 

premissa básica o princípio mural de que em uma escola todos os alunos devem 

aprender em um patamar próximo, independetemente de sua origem social.  

Conceitos como escola eficaz e efeito escola vêm sendo introduzidos nas políticas 

educacionais brasileiras principalmente desde a década de 1990, seguindo uma 

tendência mundial de analisar e interferir em fatores intraescolares. Essa percepção 

otimista da escola teve início, de maneira mais orgânica, como reação à publicação 

das conclusões de um levantamento nacional nos Estados Unidos que tinha como 

objetivo verificar o efeito da Lei de Direitos Civis de 1964: o Relatório Coleman, que 

gerou profundo desconforto entre políticos e acadêmicos ao mostrar que a origem 

dos alunos (principalmente, os negros, que continuavam a ser segregados) 

explicava mais seu resultado escolar que as condições da escola. Depois de mais de 

40 anos de contínua produção científica, de implementação de políticas públicas sob 

os mais diferentes contextos e ideologias, de permanentes revisões, reformulação e 

críticas, os achados sobre como deve funcionar uma escola que ensina a alunos de 

diferentes classes sociais continuam sendo o principal referencial de 

institucionalidade escolar em países desenvolvidos, mesmo que com resultados 

pedagógicos diferentes entre si. 

Neste Capítulo serão detalhados, a partir de levantamento bibliográfico, a 

origem, os princípios fundamentais e conceitos do que se convencionou chamar de 

escola eficaz, para depois detalhar a origem do Programa Escola Campeã e as 

implicações desse arcabouço conceitual e ferramental na operação da Rede 

Municipal de Sobral. 
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3.2 Contexto histórico das reformas educacionais 

Benjamin Levin150 (2001) explica que as reformas educacionais não podem 

ser analisadas sem uma contextualização histórica, porque: 

 

Education is intended to serve other social purposes, so ideas about 
education will change as ideas about those other purposes change. 
Education is also an important part of the public sector or state 
apparatus, so ideas about education will also be shaped by changing 
views of the role of the state (LEVIN, 2001; p. 7) 

 

Assim, o autor enquadra as reformas educacionais historicamente, 

demarcando – da mesma forma que no Capítulo anterior – o fim da Segunda Grande 

Guerra (1939-1945) como sendo o fato histórico que representa um dos mais 

importantes pontos de inflexão na expansão do direito à educação. O pós-guerra 

representou o nascimento de um novo contexto, com características particulares de 

expansão econômica e demográfica, da consolidação do estado como provedor de 

bem-estar social e de transformações sociais. Segundo Levin (2001; p.7-12), durante 

os 30 primeiros anos que se seguiram ao fim da Segunda Guerra, duas grandes 

forças forjaram a expansão da educação, 1) a substancial expansão demográfica e o 

advento da coorte massiva de bebês que ficou conhecida como baby boomers, que 

levou tanto a um crescimento dramático de matrículas nos níveis primário, 

secundário e terciário de educação, quanto ao aumento do padrão de infraestrutura 

escolar, com, por exemplo, a incorporação de ginásios esportivos e bibliotecas à 

estrutura escolar e a melhoria da instrução de educação física e de música; e 2) a 

Teoria do Capital Humano que representava um forte argumento para expandir a 

educação como um fator chave para o desenvolvimento econômico.  

O acesso à educação [formal, escolar] passou a ser visto [pelo menos pelo 

mundo ocidental] como uma estratégia válida para abordar, se não até resolver, 

muitos problemas sociais. Houve uma certa inflação das expectativas da sociedade 

em relação ao papel e às responsabilidades da escola, como, por exemplo, reduzir a 

                                            
150 Acadêmico canadense que foi professor e catedrático do Canada Research Chair em Educational Leadership 
and Policy no Ontario Institute for Studies in Education (OISE da Universidade [Estadual] de Toronto), tendo sido 
Vice-Ministro da educação da Província de Ontário, de 2004-2009 
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criminalidade, inculcar hábitos saudáveis e integrar deficiências. Essa nova cobrança 

a respeito do que a escola seria capaz de realizar justificou o alargamento também 

da gama de serviços e programas que complementavam seu papel acadêmico, 

como educação especial, orientação e aconselhamento. Dessa forma, o gasto em 

termos reais aumentou muito, inclusive quando medido por aluno, enquanto o custo 

para os usuários foi diminuindo ou, em alguns casos, eliminado, inclusive no ensino 

terciário. 

O autor explica ainda que a economia em expansão alimentou o otimismo, 

com uma grande proporção da população compartilhando o interesse comum na 

expansão e enriquecimento da educação pública: “As has historically been the case, 

economic expansion fed optimism. A large proportion of the population had a very 

direct interest in the expansion and enrichment of public education.” (Ib. p.8) Essas 

condições aplicavam-se não apenas à educação, mas aos serviços providos pelo 

estado em geral.  

Esse período histórico descrito por Levin durou pouco e pode ser chamado de 

anos dourados (Golden Age) do estado de bem-estar social (ESPING-ANDERSEN, 

1996; p.1), no qual “prosperity, equality, and full employment seemed in perfect 

harmony”.  

Segundo Levin, seu ocaso chega nos anos 1970, quando as forças motoras 

do expansionismo do estado como principal provedor de bem-estar social se 

alteram. Do ponto de vista demográfico, continua o autor, os baby boomers 

começam a chegar à vida adulta, diminuindo a pressão por escolas e aumentando a 

demanda por outros serviços do estado, como os de saúde, em particular. Além 

disso, o encantamento com as infinitas possibilidades com que a educação poderia 

contar para solucionar os principais problemas da sociedade começou a 

desaparecer à medida que índices de desemprego e criminalidade começaram a 

aumentar. Começou a ficar claro que ou não se sabia, ou não era factível, educar 

todas as crianças em um nível alto de competências. Terminava a fé no potencial 

social da educação.  

Por fim, conclui o autor, os governos começaram a enfrentar crises fiscais, e a 

capacidade de sustentar as atividades do estado com mais impostos passou a 

enfrentar oposição política. Ideias sobre estado mínimo, forças de mercado, teorias 

de public choice, da supremacia das leis de mercado sobre autoridade do estado, e 
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das decisões individuais acima daquelas tomadas por organizações públicas 

ganharam tal força, que um número expressivo de países viu governos 

conservadores chegarem ao poder, adotando estratégias de reformas de cima para 

baixo, implementadas rapidamente e com pouca negociação, com cada vez menos 

participação de professores e, cada vez mais, a participação de corporações. 

 

Growing doubt about the efficacy of programs coupled with less 
ability to finance them and less political support for them were part of 
what led to the rising success of conservative political movements 
that were committed to less government, less public sector spending 
and lower taxation. 

[…] 

Groups within the system, such as teachers and administrators, were 
quite often identified by politicians as a part of the problem, thus 
legitimizing their exclusion from policy-making. Education policy 
became much less consensual, more a matter of conflict and more 
overtly driven by the political agendas of particular governments […] 
(LEVIN, 2001; p.7-11) 

 

3.2.1 O Relatório Coleman: início do interesse sobre o que acontece 

dentro das escolas 

O documento que é considerado como a mais famosa ilustração desse 

momento de desencanto com a educação pública é o Relatório “Equality of 

Educational Opportunity”, que ficou mais conhecido como o Relatório Coleman, por 

causa de seu Coordenador Geral, James Coleman – Sociólogo da Universidade 

Johns Hopkins que, juntamente com a equipe de educação do então Ministério da 

Saúde, Educação e Bem-Estar Social do Governo Federal dos Estados Unidos da 

América, concebeu, conduziu os levantamentos de campo e elaborou o relatório final 

para apresentação às autoridades (COLEMAN e U.S. DEPARTMENT OF HEALTH, 

EDUCATION & WELFARE – OFFICE OF EDUCATION, 1966). Essa publicação foi o 

resultado de uma extensa investigação prevista na Lei de Direitos Civis, de 1964 

“1964 Civil Rights Act”, lei federal que coibia ações discriminatórias com base em 

raça, cor, religião ou origem nacional para o registro de eleitores, para acesso a 

lugares públicos, incluindo as agências públicas de governos subnacionais e 

também estimulava a dessegregação em escolas públicas e outras agências 
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governamentais que recebiam fundos federais. O artigo 402 da Lei obrigava o 

Congresso a contratar, dentro de até dois anos de sua publicação, uma pesquisa 

que reportasse “a disponibilidade de oportunidades educacionais iguais para 

indivíduos em razão de raça, cor, religião ou origem nacional em instituições 

educacionais públicas em todos os níveis nos Estados Unidos, seus territórios e 

possessões, e no Distrito de Columbia” (1964 Civil Rights Act, session 402).  

O escopo do levantamento da equipe de James Coleman e do Departamento 

[Federal] de Saúde, Educação e Bem-Estar Social era:  

 

[…] document the availability of equal educational opportunities in the 

public schools for minority group negroes, Puerto Ricans, Mexican-

Americans, oriental-Americans, and American Indians, as compared 

with opportunities for majority group whites. Comparative estimates 
are made on a regional as well as on a national basis. specifically, the 
report details the degree of segregation of minority group pupils and 
teachers in the schools and the relationship between students' 

achievement, as measured.by achievement tests, and the kinds of 

schools they attend. educational quality is assessed in terms of 
curriculums offered, school facilities such as textbooks, laboratories, 

and libraries, such academic practices as testing for aptitude and 

achievement, and the personal, social, and academic characteristics 
of the teachers and the student bodies in the schools. (COLEMAN e 
US DEPT. OF HEALTH, EDUCATION AND WELFARE, 1966; Report 
Resumes). 

 

Os principais achados do Relatório foram que as escolas ainda mantinham 

alta segregação de alunos, em particular entre negros e brancos, principalmente nos 

estados do Sul [onde a lógica escravagista e segregacionista era mais presente] e 

que havia diferenças na qualidade das escolas onde mais negros [ou as demais 

minorias] estudavam e que essas diferenças, como formação docente e a presença 

de laboratórios, afetavam mais os negros que os demais grupos estudados. Uma 

outra conclusão importante do estudo é que a composição do corpo discente das 

escolas (em relação à sua origem familiar) também apresentou forte relação com o 

resultado dos alunos. O Relatório Coleman, além de ter-se tornado um marco em 

termos de técnica de levantamentos sobre educação em larga escala, teve uma 

brutal repercussão política, por causa de sua mais importante descoberta 

(DICKINSON, 2016) – a de que a variação de desempenho entre os alunos de uma 

mesma escola era quatro vezes mais intensa que a variação de desempenho entre 
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escolas –. (COLEMAN e US DEPT. OF HEALTH, EDUCATION AND WELFARE, 

1966; p. 3-23) 

 

[…] this variability is roughly four times as large as the variability 
between schools. For example, a pupil attitude factor, which 
appears to have a stronger relationship to achievement than do 
all the "school" factors together, is the extent to which an 
individual feels that he has some control over his own destiny. 
[…] The responses of pupils to questions in the survey show that 
minority pupils, except for Orientals, have far less conviction than 
whites that they can affect their own environments and futures. When 
they do, however, their achievement is higher than that of whites who 
lack that conviction. (Ib.; p. 23. Grifo nosso) 

 

O relatório gerou enorme incômodo e excitamento entre defensores e 

detratores da educação pública, porque suas descobertas tanto poderiam significar 

que as escolas não poderiam dar o efeito esperado, portanto, não justificavam o 

investimento que era feito nelas, quanto poderiam significar o contrário, que as 

escolas, uma vez livres da segregação e com investimentos bem empregados, 

poderiam diminuir a desigualdade: 

 

In the ensuing years, the EEO [The Equality of Educational 
Opportunity report151] would be wielded by conservatives and 
liberals alike to argue differing agendas for education. 
Conservatives reasoned that if resources didn't matter and it was all 
about families, then there was no reason to spend more money on 
schools. "People said, 'Look! Money doesn't matter!'" McPartland 
says. "But we didn't really measure where the money was being 
spent, and we've learned since then that money does matter if it's 
spent well. Money well invested can make a big difference in student 
outcomes." (DICKINSON, 2016; JHU Magazine blog. Grifos nossos.)  

 

Foi principalmente um conjunto de reações políticas e científicas ao Relatório 

Coleman e similares que levou pesquisadores de vários países, em particular dos 

Estados Unidos e da Inglaterra, a pesquisar o efeito das escolas, a sua eficácia e os 

fatores intra escolares que mais poderiam contribuir para a melhoria do desempenho 

dos alunos, em particular dos mais pobres. “Para muitos pesquisadores, as 

                                            
151 Nome oficial do Relatório Coleman 
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conclusões derivadas do trabalho de Coleman não eram aceitáveis como ponto final 

para a discussão sobre a contribuição da escola” (BROOKE e SOARES, 2008; p. 

106): 

 

Já na década de 1970, começaram a aparecer trabalhos de 
pesquisa, alguns deles na Inglaterra, em que os responsáveis se 
preocupavam em combater a nova ortodoxia de que “a escola não 
faz diferença”. Mesmo admitindo a grande relevância dos 
antecedentes sociais e econômicos dos alunos para a explicação dos 
seus resultados escolares, esses pesquisadores se propuseram a 
mostrar que as escolas não poderiam ser tratadas como se fossem 
todas iguais. [...O] problema devia estar na metodologia da pesquisa 
empregada. [...] Ao deixar de fora as características sociais e 
culturais da instituição, foram ignoradas as especificidades de cada 
escola na sua capacidade de converter insumos em resultados 
relevantes. (BROOKE e SOARES, 2008; p. 106. Grifo nosso): 

 

O livro “Pesquisa em Eficácia Escolar: origem e trajetórias” (BROOKE e 

SOARES, 2008) percorre, por meio de uma seleção de textos científicos da época, 

esse processo de transição de métodos de pesquisas que, ao fazer uma análise 

mais aprofundada da desigualdade escolar, deram margem a uma visão pessimista 

em relação à escola. A partir das constatações de Coleman e de outros estudos 

afins, foi reforçada a preponderância do determinismo da condição social frente a 

esperança que a sociedade do pós guerra tinha depositado na instituição escola, 

ensejando uma nova onda de pesquisas, a qual, por sua vez, consistia na 

identificação de instrumentos apropriados para compreender quais as características 

das escolas poderiam promover a aprendizagem e o desenvolvimento de todos os 

alunos, mitigando o efeito de sua origem social e econômica, o que, então, poderia 

recompor a crença na instituição escola.  

É importante lembrar que, do outro lado do oceano, onde a Segunda Guerra 

tinha dado espaço para os 30 anos de lua de mel dos contribuintes com o estado de 

bem-estar social, uma outra pesquisa, aproximadamente da mesma época, também 

reforçava o pessimismo sobre as possibilidades da escola, com base em uma 

percepção a respeito do determinismo da classe social sobre os resultados 

escolares – “A Reprodução: elementos para uma teoria do sistema de ensino”, de 

Pierre Bourdieu e Claude Passeron, de 1970 (já citada no Capitulo anterior) –. 

Enquanto Coleman e equipe elaboraram um relatório descritivo de vários aspectos 
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das diferenças entre escolas e entre a percepção dos alunos sobre seu futuro, para 

explicar, de forma relativa e limitada, o desempenho deles em um conjunto de testes 

(COLEMAN et al.;1966; p.20), Bourdieu e Passeron foram categóricos em suas 

conclusões, declarando que não haveria outra forma de explicar as diferenças de 

resultados entre estudantes de origem social diferente e determinada pela profissão 

de seu pai: 

 

[...] só a seleção diferencial segundo a origem social, e em particular 
a superseleção de estudantes de origem popular, permitem explicar 
sistematicamente todas as variações da competência linguística 
em função da classe social de origem e, em particular, a anulação 
ou a inversão da relação direta (observável em nível menos 
elevados do curso) entre a possessão de um capital cultural 
(determinado pela profissão do pai) e o grau de êxito. (BOURDIEU 
e PASSERON, [1970] 1975; p.83. Grifos nossos) 

 

Quaisquer que tenham sido as fontes de desilusão com as possibilidades da 

instituição escola, os vários trabalhos científicos que se debruçaram sobre a 

desigualdade de desempenho acadêmico entre alunos e entre escolas, 

comprovando que ela se mantinha, mesmo depois do aumento da cobertura, da 

melhoria da infraestrutura de ensino e dos investimentos152 – e que ela era, 

inequivocamente, relacionada, se não totalmente, mas em grande parte, à vivência 

prévia dos alunos no seio de suas famílias e comunidades – as altas expectativas e 

a crença que alguns setores das sociedades do pós guerra mantiveram em relação à 

instrução formal escolar alimentaram uma substancial onda de reações de defesa do 

potencial da escola pública como fator preponderante da promoção da coesão e do 

avanço social e econômico, no sentido de ir achar em seu interior as respostas sobre 

quando e como ela funcionava também para os pobres. As profundas alterações do 

quadro econômico dos anos 1970, entretanto, fizeram renascer a tensão entre os 

que acreditavam que as escolas eram para quem as merecia e que, portanto, o 

estado deveria inteferir o mínimo possível na sua concepção e financiamento – 

deixando o mercado e a meritocracia darem um fim apropriado às diferenças de 

origem –, e os que criam em escolas públicas de qualidade pagas com o dinheiro do 

contribuinte exatamente para compensar as diferenças de origem. Então, passou a 

                                            
152 Portanto, de reformas do tipo acesso (ver Capítulo 4) 
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ser necessário defender a utilidade social e econômica das escolas de maneira mais 

objetiva, definir qual seria a contribuição dessa entidade para as sociedades que as 

tinham que sustentar com impostos. Passou a ser imperativo definir e defender a 

sua qualidade.  

3.2.2 A resposta ao pessimismo: as escolas eficazes 

A reação da comunidade acadêmica foi expressiva e sistemática dos dois 

lados do Atlântico: nascia o interesse em compreender o que poderia fazer da 

escola uma instituição acadêmica e socialmente eficaz. Assim, o tipo de pergunta 

que os pesquisadores, diante da constatação de que “o background familiar, 

incluindo a classe social e o status econômico, tinha muita influência no 

desenvolvimento de uma criança” começaram a se fazer, foi “como separar os 

efeitos das famílias dos efeitos das escolas [?]” (MORTIMORE et al., 1988 in 

BROOKE e SOARES, 2008; p.153-154) e, portanto, desde meados dos anos 1970, 

uma profusão de pesquisas e relatórios de universidades, governos e pesquisadores 

que começaram a usar dados e informações obtidos de observações feitas dentro 

das escolas. 

Desde então, cresceu o interesse em delinear o que permite a uma escola 

ensinar um conjunto determinado de padrões de expectativa, mínimos ou não, a 

todos os alunos, apesar das diferenças de origem, de classe ou de capital social 

entre eles. Expressões como: escolas que funcionam, alunos pobres que aprendem, 

escolas exemplares, passaram a fazer parte dos títulos desse tipo de produção 

científica. A bibliografia de Brooke e Soares é bastante extensa (BROOKE e 

SOARES, 2008; p 501-546) e alí se pode constatar, pelos títulos de muitas das 

obras, que a pesquisa sobre escolas eficazes era também a busca pela retomada do 

otimismo do potencial redentor da escola na histórica busca pela igualdade e pelo 

fim da opressão entre classes e grupos sociais. 

O trecho abaixo, de George Weber (“Inner-City Children Can Be Taught to 

Read: Four Successful Schools”, de 1971) ilustra o tipo de desafio científico que os 

primeiros pesquisadores interessados no tema enfrentaram quando começaram a 

investigar o que acontecia dentro das escolas e as dúvidas de como os elementos 

que eles identificavam poderiam explicar o bom ou mau desempenho dos alunos.  



Capítulo 3  224  

 

Now that we have found four inner-city schools that teach beginning 

reading well, the inevitable question arises: How do they do it? What 
are their secrets of success? It is not easy to be sure of the answer 
because schools are very complex institutions. The mere fact that a 
successful school is doing something different from 
unsuccessful schools does not mean that the different practice 
is the cause of success. The matter is made more complicated 
because successful schools always seem to do many things 
differently. Which of these different practices are responsible for the 
higher pupil achievement? It is, of course, impossible to be 
certain, but it seems reasonable to assume that when all four 
successful schools are following a practice not usually found in 
unsuccessful inner-city schools, that practice has something to 
do with their success. It seems reasonable, also, to conclude that 
different practices that exist in some of the successful schools, but 
not in others, are not essential to success. I will use this approach in 
trying to account for the success of the four inner-city schools in 
teaching beginning reading. (WEBER, 1971; p.25. Negritos nossos, 
destaque no original) 

 

Essa curiosidade vem se renovando desde então, pautando não apenas 

sucessivas gerações de pesquisas sobre escolas eficazes (LEZOTTE, 1991), como 

também o desenho, a implementação e a avaliação de políticas públicas com foco 

na qualidade da educação e no desempenho de alunos, incluindo os pobres. A 

leitura de alguns dos autores e trabalhos sobre eficácia escolar mais citados ainda 

da primeira geração (da década de 1970) permite perceber que muito do que, à 

época, se constatou a respeito das escolas que já conseguiam lograr um ensino 

equitativo para alunos de diferentes origens, ainda se mostra um desafio em aberto 

para o contexto atual, em particular, o brasileiro.  

No Brasil, as práticas organizacionais relacionadas aos conceitos de escola 

eficaz apresentados a seguir, ainda não são plenamente difundidas e também 

enfrentam alguma resistência, assim como se viu no Capítulo anterior em relação ao 

processo de alfabetização. Essas práticas permanecem secundárias ao discurso 

hegemônico sobre os desafios da educação no Brasil, que ainda reputa como 

prioritárias as reformas de acesso e de expansão de gastos (ver exemplo do PNE no 

Capítulo 4), relegando a abordagem da qualidade e do aprendizado à retórica, ou a 

um debate inóquo, o que, incomodamente, nos faz lembrar de Plank mais uma vez.  

Já em 1971, a pesquisa de George Weber em quatro escolas, duas na cidade 

de Nova Iorque, uma em Kansas City e uma em Los Angeles, (“Inner-City Children 
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Can Be Taught to Read: four successful schools” – WEBER, 1971;p. 26) aparecem 

fatores explicativos das diferenças positivas no aprendizado dos alunos pobres, 

como a importância de uma liderança escolar forte, altas expectativas de 

aprendizagem em relação aos alunos, boa atmosfera de ensino, forte ênfase na 

leitura, equipe de apoio para leitura, uso da fonética, individualização do ensino e 

avaliação cuidadosa do progresso dos alunos. 

Em 1979, Ronald Edmonds (Effective Schools for the Urban Poor), depois de 

fazer uma revisão dos principais estudos sobre o tema, lista, como “as mais 

tangíveis e indispensáveis características das escolas eficazes”, “da maneira mas 

inequívoca que ele consegue”, o seguinte: a) elas têm liderança administrativa forte, 

sem a qual os elementos díspares da boa escola não podiam ser nem agregados, 

nem mantidos em coesão; b) um clima de expectativas para crianças pobres que 

não permite que nenhuma criança se situe abaixo de um nível mínimo, mas eficaz 

de desempenho; c) a atmosfera da escola é ordenada sem ser rígida, silenciosa sem 

ser opressiva e, de maneira geral, conducente aos propósitos educacionais; d) as 

escolas eficazes se tornam assim porque deixam claro que a aquisição de 

habilidades mínimas pelos estudantes tem precedência sobre todas as demais 

atividades escolares; e) quando necessário, os recursos da escola podem ser 

redirecionados de outras atividades para os objetivos fundamentais; e f) deve haver 

meios (testes depois de cada lição ou avaliações externas do sistema, por exemplo) 

para o monitoramento frequente do progresso dos alunos para que a direção e os 

professores se mantenham constantemente informados sobre o progresso dos 

alunos em relação aos objetivos educacionais. (EDMONDS, 1979; p. 22. Tradução e 

adaptação nossa). 

Outro levantamento do mesmo ano, de Gilbert Austin, “Exemplary Schools 

and the Search for Effectiveness” (AUSTIN, 1979) ressalta que a principal conclusão 

que os achados de quatro estudos de caso longitudinais sobre escolas consideradas 

como fora da curva nos estados de Nova Iorque, Pensilvânia, Delaware e Maryland 

que ele resume em seu artigo, é que não existe um único fator que, isoladamente, 

possa responder pelos resultados dessas escolas e sim, uma massa crítica de 

elementos positivos que, ao serem agregados, fazem a diferença. Não é que todos 

esses fatores (resumidos a seguir) estivessem presentes em todas as escolas 

estudadas, mas são características desse grupo, como um todo. São eles, sólida 
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liderança do Diretor, com as escolas sendo operadas para um propósito ao invés de 

operarem pela força do hábito; intensa participação da liderança do Diretor nas 

atividades de ensino em sala de aula e no ensino em si; altas expectativas do Diretor 

em relação ao avanço de desempenho dos alunos e dos professores; Diretores que 

reportam ter o controle do funcionamento da escola, do currículo, do programa e de 

sua equipe; Diretor, corpo docente e equipes de apoio com mais experiência e 

formação mais concernente; professores reportados como sendo mais acolhedores, 

mais sensíveis, e demonstrando maior ênfase no desenvolvimento cognitivo, tanto 

nas aulas que não envolviam a instrução de leitura, quanto nas aulas de leitura; 

professores que manifestavam expectativas de que seus alunos continuassem 

estudando no ensino médio, na universidade e que se tornassem bons leitores e 

bons cidadãos; professores mais satisfeitos com oportunidades de tentar novas 

opções e livres para escolher técnicas de ensino que respondessem às 

necessidades individuais dos alunos; relacionamento mais satisfatório entre pais e 

professores; a responsabilidade profissional das equipes de apoio incluíam também 

trabalhar, em todas as séries, com grupos menores de alunos com dificuldades de 

aprendizado; sob várias medidas, as diferenças pareciam mais pronunciadas nos 

anos iniciais (1-3) do que nos anos finais (4-6); as escolas tinham dias letivos mais 

longos; em termos de avaliação, os professores apoiavam-se mais em testes 

desenvolvidos pelos professores e nos julgamentos deles sobre o desempenho dos 

alunos; autoestima e senso de controle sobre seu próprio destino observável desde 

o terceiro ano em parte dos alunos (AUSTIN, 1979; p. 12. Tradução e adaptação 

nossa) 

E finalmente, Lawrence Lezotte (1979), em “A Policy Prospectus for Improving 

Urban Education”, faz as seguintes recomendações para o Departamento de 

Educação do Estado de Connecticut:  

1) uma missão bem definida: as escolas deveriam ter muito clara qual é a 

sua missão e ter um Norte dado pelo estabelecimento de metas e 

prioridades dos programas de ensino (locais ou estabelecidas pelo Estado) e 

em processos de avaliação que assegurassem que eles estão sendo 

alcançados;  

2) eficácia e expectativas: a maioria dos estudos sobre escolas 

instrucionalmente eficazes parte da perspectiva teórica que as conceitua 
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como sistemas sociais. Portanto, além de uma missão (discutida acima), 

elas compartilham normas, crenças, valores, definições de papéis e 

expectativas. Quando se compara escolas instrucionalmente eficazes com 

as menos eficazes, percebe-se um sistema normativo diferente – as escolas 

efetivas apresentam normas e crenças que indicam que a) todos os seus 

alunos podem dominar as habilidades básicas que eles se propõem a 

ensinar e b) o corpo docente acredita que tem a capacidade de ensinar o 

programa pedagógico para tal –. O autor ressalta que essas crenças e 

normas caracterizam toda a equipe, não apenas um ou dois professores ou 

o diretor e aponta a existência de extensa literatura de pesquisa que revela 

claramente que (1) os professores formam diferentes expectativas para 

diferentes alunos, (2) as expectativas influenciam as interações instrucionais 

entre alunos e professores e (3) os ganhos de desempenho dos alunos 

estão correlacionados com as expectativas dos professores;  

3) liderança pedagógica por parte do Diretor: nas escolas eficazes, os 

professores reconhecem que alguém está no comando, pois ele compartilha  

a missão da escola com sua equipe, fornece orientação, apoio e incentivo 

aos alunos e funcionários, serve como um elo de comunicação entre pais e 

equipe e, talvez o mais importante, está comprometido com o contínuo 

avanço dos alunos em relação ao alcance das habilidades prioritárias; 

4) oportunidades para aprender: porque os alunos (obviamente) parecem 

ter melhor desempenho quando se dedicam a tarefas que lhes dão maiores 

oportunidade de aprender e praticar (tempo de dedicação à tarefa) e isso 

diferencia as escolas mais eficazes das menos eficazes, porque, para os 

professores, é muito fácil perderem de vista a quantidade de tempo 

realmente dedicado à instrução direta, por causa das eventualidades 

naturais de salas de aula e também porque, na ausência de objetivos claros, 

os professores dedicam mais tempo àquelas atividades que eles mais 

valorizam, que nem sempre estão alinhadas com os objetivos das políticas 

públicas; 

5) sistema doméstico de apoio à escola: da mesma forma que as escolas 

podem ser percebidas como sistemas sociais, as famílias dos estudantes 

também. Para a maioria dos alunos, especialmente os alunos do ensino 
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fundamental, o sistema social doméstico e familiar é fundamental como 

componente de educação e socialização do aluno. O autor reconhece que 

por causa das diferenças nas experiências prévias dos alunos a partir de 

suas famílias, às vezes é necessário fazer adaptações na forma de ensinar, 

mas embora tenha chamado a atenção para este tópico, diz não ter 

conseguido delimitar claramente sua dimensão. (LEZOTTE, 1979; p. 4-8. 

Tradução e adaptação nossa) 

É relevante apontar aqui que esses autores, que podem ser considerados os 

precursores dessa onda de reação otimista sobre crença em escolas públicas de 

qualidade, fazem uma defesa expressa do compromisso moral que uma escola de 

qualidade disponível para todos precisa desenvolver. Descrevem, em vários de seus 

escritos, um senso de missão com potencial para manter a equipe escolar coesa, de 

forma a cumprir um objetivo comum, que é o de garantir o Aprendizado para Todos 

(LEZOTTE. Learning for All – ver Capítulo 4, sessão 4.8).  

Esse otimismo com a escola e com a sua missão permanente de fazer com 

que todos aprendam é perceptível tanto nas escolas, quanto na Secretaria de 

Educação de Sobral e será retomado no Capítulo 4, pois é uma das maneiras que 

os empreendedores de políticas públicas podem, segundo Kingdon ([1984] 2011), 

usar para mobilizar recursos humanos e materiais em torno de sua causa, neste 

caso, o valor da educação pública de qualidade para todos em prol dos interesses 

dos alunos. Essa é uma forma de fazer política diferente do que foi descrito no 

Capítulo 1 – o qual ilustra as práticas arraigadas de capturar recursos públicos para 

interesses privados ou para grupos restritos e poderosos da sociedade (ver Capítulo 

4 sobre a interação entre esses grupos) – pois é baseada em uma crença que se 

contrapõe à naturalização do fracasso escolar.  

A questão é que a onda de descrença nas escolas tanto pode ter como 

reação um reforço ideológico a favor delas, associada a um esforço científico para 

defendê-las como elemento essencial de estados democráticos – o que justifica seus 

custos por meio da identificação clara de elementos que mais contribuem para o 

aprendizado equitativo entre todos os alunos –, como pode fomentar uma aversão a 

sustentar gastos públicos com instituições consideradas como uma caixa preta 

onerosa. O que aconteceu a partir da crise econômica mundial dos anos 1970 e dos 

achados de Coleman e afins, é que a coesão social tácita proporcionada pela 
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bonança econômica terminou, ou foi substancialmente relativizada, levando ao 

acirramento das disputas pelos recursos do estado. Para apaziguá-las, é preciso 

encontrar caminhos comuns de compreensão do papel do estado, discutindo as 

crenças fundamentais de cada sociedade. A explicitação dessas disputas será 

explorada no Capítulo 4. 

Em relação à crença na escola pública eficaz, Edmonds (1979), por exemplo, 

abre seu artigo “Effective Schools for the Urban Poor” explicando qual o seu viés 

ideológico ao estudar escolas eficazes que fazem alunos pobres aprenderem – 

equidade de interesses como base para a ordem social e paridade de aprendizagem 

entre as classes média e a pobre –:  

 

It seems only fair that the reader know [sic] what biases, if any, inform 
the summary remarks I plan to make. Equity will be the focus of my 
discussion. By equity I mean a simple sense of fairness in the 
distribution of the primary goods and services that characterize our 
social order. At issue is the efficacy is the minimum level of goods 
and services to which we are all entitled. Some of us, rightly, have 
more goods and services than others, and my sense of equity is not 
disturbed by that fact. Others of us have almost no goods and access 
to only the most wretched services, and that deeply offends my 
simple sense of fairness and violates the standards of equity by which 
I judge our social order. 

I measure our progress as a social order by our willingness to 
advance the equity interests of the least among us. […] Progress 
requires public policy that begins by making the poor less poor and 
ends by making them not poor at all. […] Equitable public 
schooling begins by teaching poor children what their parents 
want them to know and ends by teaching poor children at least 
as well as it teaches middle-class children (EDMONDS, 1979; p. 
15). 

 

O trecho a seguir, de 1971, é a apresentação da pesquisa de George Weber 

em quatro escolas que obtinham sucesso na alfabetização de crianças pobres, nos 

anos de 1970-71 (ver citação anterior), patrocinada pelo Council for Basic Education 

(CBE)153. É interessante notar a premissa do autor sobre a desvantagem dos alunos 

                                            
153 The Council for Basic Education (CBE) was founded in 1956 by a group of distinguished citizens alarmed at 
the shift in American education from intellectual development to an emphasis on social development. From its 
inception CBE set out, as it states in its bylaws, to ensure "that all students without exception receive adequate 
instruction in the basic intellectual disciplines, especially English, mathematics, science, history, and foreign 
languages." CBE is a nonprofit educational organization whose primary purpose is to strengthen the teaching and 
learning of the basic liberal arts subjects in American undergraduate schools. A critical voice for education reform, 
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pobres em relação à capacidade intelectual, em um tempo em que as pesquisas 

sobre o efeito deletério do estresse no desenvolvimento das sinapses de crianças 

submetidas à negligência, trauma ou abusos ainda não estava disponível. 

Entretanto, Weber não considera aceitável que essas crianças pobres – com alguma 

limitação intelectual que o autor não explica, mas reconhece como dificultador 

inerente à clientela, só que não para atividades cognitivas simples como aprender a 

ler – apresentassem desempenho em habilidades básicas de leitura (o autor 

preparou ele mesmo um teste de leitura de palavras do cotidiano para alunos do 3º 

ano) muito mais baixas que as de alunos de outros países ou de americanos pobres 

em tempos passados154:  

 

Even though the family background these children is generally poor, 
it is no poorer than that of millions of children who had learned 
to read in the United States in the past. Even though in my opinion 
the intelligence of poor children is somewhat lower, on the average, 
high intelligence is not necessary to learn the relatively simple skill of 
beginning reading. Perhaps the best evidence of this is the fact 
that several foreign countries are considerably more successful 
in teaching beginning reading to the whole population than we 
are. Most of all, the third fact (the apparent existence of successful 
schools) suggested to me that beginning reading achievement in 
inner-city schools does not have to be as low as it usually is. 
(AUSTIN, 1971; p. 2. Grifos nossos) 

 

Essa reação pela defesa da utilidade da escola em fazer com que todos 

aprendam apesar de sua origem familiar, em diminuir as desigualdades, em 

possibilitar um futuro melhor para crianças de baixa renda e construir capital humano 

para o desenvolvimento da economia continuou desde os anos 1970 e vem sendo, 

desde então, implementada como política pública ou prática instrucional em redes de 

ensino e escolas públicas e privadas em vários contextos, intensidades e formas 

diferentes. Um ponto que deve ser novamente apontado aqui é que nem sempre, e 

                                                                                                                                        

CBE has complemented its strong advocacy by designing and administering practical programs to foster better 
teaching and learning. 
CBE, in the belief that there is an intimate relationship between a healthy democracy and the ideal of excellence 
in education, from its earliest days published monthly and quarterly periodicals to provide a platform for its 
advocacy, analysis, and programs. 
Disponível em:  
http://education.stateuniversity.com/pages/1888/Council-Basic-Education.html#ixzz5HewWYp1z 
154 O autor provavelmente se referia à diferença de atendimento educacional gerada pela restrição do acesso 
dos negros a escolas antes da Lei de Direitos Humanos de 1964, já citada, em comparação, por exemplo com os 
imigrantes pobres, que tiveram acesso sistemático à educação. 

http://education.stateuniversity.com/pages/1888/Council-Basic-Education.html#ixzz5HewWYp1z
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com muito menos frequência que alguns podem desejar, a ideologia (ou a crença) 

que embasa reformas educacionais é a mesma – com já foi dito, as disputas por 

espaço no estado aumentaram muito desde então –. E nem o uso que se dá aos 

achados sobre escolas eficazes é uniforme. Pode-se ir de um espectro do campo 

ideológico ao seu antípoda. Existem escolas eficazes e eficientes, mas também há 

as que são eficientes sem ser eficazes (além daquelas que não são nem uma coisa, 

nem outra...) 

Assim, vinte anos depois da primeira onda de reações, Lawrence Lezotte155 

(em 1991) fez um levantamento sobre práticas comuns a escolas que continuaram 

seu desenvolvimento institucional no sentido de garantir o “Aprendizado para Todos” 

(Learning for All)156, uma espécie de credo, ato de fé nas escolas eficazes elaborado 

pelo autor, que será apresentado no Capítulo 4, sessão 4.8. Em “Correlates of 

Effective Schools: The First and Second Generation” de 1991, o autor explicou os 

principais aprimoramentos encontrados nas escolas que permaneceram debruçadas 

sobre o desafio de fazer com que todos os seus alunos aprendessem, separando o 

nível desses desafios e práticas em duas gerações de escolas eficazes, ambas 

tomando como base as pesquisas e observações sistemáticas do setor, compiladas 

pelo autor. Lezotte ressalta que há duas premissas subjacentes à missão à qual se 

comprometem as escolas que realmente desejam garantir o “Aprendizado para 

Todos”. A primeira, é de que a melhoria da escola é uma jornada sem fim. A 

segunda, é de que os correlatos da segunda geração só podem ser implementados 

com êxito se os da primeira geração já estiverem presentes na escola (LEZOTTE, 

1991; p. 1. Tradução e adaptação nossa). 

  

                                            
155 http://www.effectiveschools.com/resources 
156 A bold new mission for public education is well within our reach, if we are willing to work hard to achieve it: 
Learning for All – Whatever it Takes! Under this vision, compulsory schooling is transformed into compulsory 
learning. The system in place is changed to reflect the new mission. A strong commitment is made to extensive 
staff development. Targeted high-yield improvements are identified and implemented by a school leadership 
team, resulting in major gains in student achievement. LEZOTTE, 1996. Learning for All: Setting a New Mission 
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Tabela 3.2.1.1 – Correlates of Effective Schools: The First and Second Generation. 
Lezotte, 1991 

Aspecto de 
eficácia escolar 

Primeira geração Segunda geração 

1. Ambiente 
Seguro e 
Ordenado 
 

A escola conta com atmosfera 
ordenada para o propósito 
educacional, um ambiente similar 
ao corporativo, livre de ameaças 
de dano físico imediato (e de 
violência entre alunos). O clima 
escolar não é opressivo e é 
propício ao ensino e à 
aprendizagem 
 

O conceito de ambiente escolar 
propício à Aprendizagem para 
Todos (Learning for All) deve ir 
além da eliminação dos 
comportamentos indesejáveis. 
Deve ser dada maior ênfase à 
presença de comportamentos 
desejáveis. Por exemplo, 
aprendizagem cooperativa da 
equipe e um lugar onde os 
estudantes realmente se ajudam 
mutuamente 

2. Cultura 
organizacional de 
altas expectativas 
para o sucesso 
acadêmico 
 

A equipe escolar cultiva um clima 
de expectativas não apenas de que 
todos os alunos podem alcançar o 
domínio de habilidades escolares 
essenciais, mas também de que 
seus membros têm capacidade de 
ajudar todos os alunos a alcançá-
las 
 

Os professores desenvolvem uma 
abordagem mais ampla em relação 
às dificuldades de aprendizagem, 
como repassar um tópico ou 
reagrupar alunos, para garantir que 
todos os alunos atinjam as 
expectativas. Este conceito 
expandido de altas expectativas 
exige alta cooperação entre toda a 
equipe escolar porque um 
professor não consegue 
implementá-las trabalhando 
sozinho 

3. Liderança 
pedagógica 

O Diretor age como um líder 
pedagógico, efetiva e 
persistentemente compartilhando a 
missão com a sua equipe, pais e 
alunos. Toda a gestão da escola se 
baseia nos princípios das escolas 
eficazes 

A liderança pedagógica inclui todos 
os adultos, especialmente os 
professores e o seu 
empoderamento. Uma gestão 
democrática das escolas exige que 
a função da liderança seja a de 
criar uma "comunidade de valores 
compartilhados". A missão da 
escola continua a ser crucial 
porque serve para promover a 
coesão de valores compartilhados, 
uma identidade, a partir da qual 
todos identificam quais são as 
prioridades 

Continua na próxima página 
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Aspecto de 
eficácia escolar 

Primeira geração Segunda geração 

4. Missão clara A missão é articulada e clara e é 
através dela que a equipe 
compartilha sua compreensão e 
compromisso com os 
objetivos educacionais, 
prioridades, procedimentos de 
avaliação e prestação de contas. A 
equipe aceita a responsabilidade 
pelo aprendizado dos alunos sobre 
as metas curriculares essenciais 
da escola 
 

O foco da missão passa a ser 
alcançar um equilíbrio mais 
apropriado entre o aprendizado de 
alta ordem e as habilidades mais 
básicas que constituem seus pré-
requisitos, prestando contas do 
que é ensinado. Isso vai requerer 
formação específica, com os 
professores preparados para 
desenvolver currículos e aulas com 
os objetivos pedagógicos em 
mente, utilizando o conceito de 
planejamento reverso e análise de 
tarefas 

5. Oportunidades 
de aprendizagem 
e tempo de 
dedicação à tarefa 

Os professores alocam uma 
quantidade significativa do tempo 
de sala de aula para a instrução de 
habilidades essenciais e os alunos 
permanecem engajados em 
atividades planejadas, orientados 
por professores, por uma grande 
parte desse tempo, quer no 
conjunto da classe, quer em 
grupos 

A questão da dificuldade em 
administrar o tempo de instrução 
permanece, em particular quando o 
currículo é expandido. Assim, os 
professores terão que se qualificar 
para ministrar conteúdos de forma 
interdisciplinar e aprender a 
reconhecer que algumas coisas 
são mais importantes que outras. A 
alternativa pode ser ajustar o 
tempo que os alunos passam na 
escola, para que aqueles que 
precisam de mais tempo para 
aprender, o tenham em programas 
de qualidade, que não sejam 
percebidos como punição 

6. Monitoramento 
freqüente do 
progresso do 
aluno 

O progresso acadêmico dos alunos 
é medido freqüentemente por meio 
de uma variedade de 
procedimentos de avaliação. Os 
resultados dessas avaliações são 
usados para melhorar o 
desempenho individual do aluno e 
também para melhorar o programa 
de ensino 

O uso da tecnologia permitirá que 
os professores aprimorem o 
monitoramento do progresso de 
seus alunos, que também poderão 
monitorar sua própria 
aprendizagem, por exemplo, com 
atividades computadorizadas que 
permitem obter resultados 
imediatos nos trabalhos de casa. 
Outra evolução é a diminuição da 
ênfase na avaliação em relação a 
testes de múltipla escolha e o 
aumento de avaliações da 
produção dos alunos. Mais atenção 
ao alinhamento entre o currículo 
pretendido, o ensinado e o testado. 
Para isso, é necessário 
estabelecer um consenso para 
responder à pergunta: como nós 
sabemos o que eles sabem? 

Correlates of Effective Schools: The First and Second Generation. Lezotte, 1991. Tradução e adaptação nossa 
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Difícil não notar o tempo que já se passou desde esses achados e 

prescrições decorrentes e não se perguntar como, depois de tanto tempo sabendo o 

que pode ser feito para uma escola atender a todos os alunos com qualidade, ainda 

existem tantas escolas e redes que ainda não conseguem nem alfabetizar todos os 

seus alunos, quase sempre os mais pobres, já no fim da segunda década do 

séc.XXI.  

3.3 Escolas eficazes como política pública 

O processo de universalização da educação elementar (ISCED1) no Brasil só 

começou a ser concluído nos anos 1990, com políticas nacionais como o Fundef, 

que trouxe incentivos para o aumento da matrícula pelos agentes públicos, ou o 

Bolsa Escola, que contribuiu para aumentar a demanda por matrícula, por meio de 

mecanismos de incentivo diretamente às famílias. Foi quando também tiveram início 

ações mais concretas e sistemáticas em relação à “recuperação” da qualidade, já 

em uma perspectiva de escola eficaz, pois a massificação da educação escolar 

pública, sem os necessários investimentos em aspectos como formação docente e 

até em infraestrutura básica, fez instrução estatal básica perder seu antigo prestígio. 

Enquanto eram apenas os não pobres que, majoritariamente, iam à escola e 

seguiam para as etapas mais avançadas, a impressão comum era de que a escola 

pública funcionava bem e até de que era melhor que a privada. 

Como já foi mostrado no Capítulo 1, pesquisadores como Sérgio Ribeiro 

(1991) e Maria Helena Souza Patto (1988), nessa mesma época, começaram a 

expor, pela análise de fluxo escolar, desempenho em testes padronizados amostrais 

e pesquisas qualitativas, que os alunos pobres, mais frequentemente que os não 

pobres, não aprendiam quase nada, nem mesmo a ler (como no caso de Sobral) e 

que esse baixo desempenho não era acidental, mas sistemático e naturalizado nas 

escolas – a tal cultura do fracasso escolar, um subproduto indesejado da 

massificação sem atenção para elementos de qualidade, os quais, justamente, 

estavam começando a ser melhor conhecidos entre os anos 1970 e 1990 –. 

A introdução de políticas de aferição de aprendizagem em larga escala no 

Brasil data do início dos anos 1990, com a introdução do Saeb (1991), que marcou 
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uma fase de alinhamento do Brasil com políticas educacionais praticadas em países 

desenvolvidos. Nessa época, de profundas mudanças políticas, sociais e 

econômicas no Brasil e na América Latina, houve grande interesse, interação e 

influência de investidores e de agências internacionais no desenho e implementação 

de políticas públicas na Região, embora como se pode observar nos gráficos do Pisa 

do Capítulo 1, pouco do que foi recomendado, justamente por ter funcionado em 

países desenvolvidos no sentido de aumentar a qualidade e a equidade, deve ter 

sido implementado. Uma hipótese alternativa é de que, em tendo sido, ainda não foi 

captado por avaliações internacionais como o Pisa.  

Gajardo (2000), em “Reformas Educativas na América Latina: balanço de uma 

década”, lista as propostas de agências multilaterais e think tanks que mais teriam 

influenciado a Região naquele momento. Entre elas estão a da Cepal/Unesco 

(Educación y Conocimiento: eje de la transformación productiva con equidad, 1996), 

o Acordo de Jomtien, de 1990, já apresentado no Capítulo 2, e os recorrentes 

projetos do Banco Mundial na Região. A seguir são listados os eixos de reforma 

propostos pela Cepal e pelo Banco Mundial à época, pois são os que mais 

aparecem nas críticas aos modelos de reforma, explorados na sessão 3.4 a seguir. 

COMISSÃO ECONÔMICA PARA A AMÉRICA LATINA (CEPAL) - 1996 

Apesar de passados mais de 20 anos, o ponto de partida do Relatório da 

CEPAL – de 1996 – parece atual para o contexto brasileiro, apresentando uma visão 

integrada de competitividade e equidade. Este, como se viu, foi a mola propulasora 

para a busca pelos fatores que faziam funcionar as escolas que conseguiam ensinar 

a todos os alunos independentemente de sua origem social – as escolas ditas 

eficazes –. A Cepal elaborou um plano de “formação da cidadania moderna com 

competitividade internacional” para os países da Região, com o seguinte objetivo: 

 

Alcanzar una competitividad sobre la base descrita supone un 
enfoque sistémico del esfuerzo productivo, vale decir que, si bien la 
empresa es un elemento central, la competitividad internacional 
estará dada por «el funcionamiento de las naciones», incluyendo 
infraestructura científica y tecnológica, funcionamiento del Estado, 
relaciones laborales, niveles de integración social y sistema 
financiero, entre otros aspectos.  
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En este enfoque sistémico el tema de la equidad adquiere una nueva 
dimensión. La existencia de una sociedad más equitativa, con mayor 
igualdad de oportunidades y con mayor capacidad de integración, 
con una ciudadanía efectiva en lo económico y en lo social resulta no 
sólo necesaria desde las perspectivas ética y política. Tales 
perspectivas son naturalmente válidas, la primera en sí misma y la 
segunda porque obviamente la estabilidad política estará siempre 
bajo amenaza en sociedades con bajos niveles de integración y altos 
niveles de pobreza y frustración de aspiraciones. Lo novedoso es 
que adquiere una fuerte validez. (CEPAL, 1996; p.18. Destaque 
nosso) 

 

A estratégia recomendada pela Cepal para alcançar “o objetivo prioritário de 

formação de cidadania moderna e competitividade internacional” dos países da 

Região, pela transformação da educação e do desenvolvimento do potencial 

científico-tecnológico incluía: a) a equidade, pela igualdade de acesso à educação 

de qualidade e pela compensação das diferenças, com apoio aos que 

apresentassem maior atraso; b) o desempenho, pela eficácia (do cumprimento de 

metas) e pela eficiência (na execução do processo educativo); c) reforma 

institucional de integração e descentralização – a integração pelo fortalecimento da 

capacidade institucional de cada país para garantir a equidade e o alinhamento de 

todos os cidadãos a códigos, valores e capacidades comuns –, buscando a 

autonomia das unidades de ensino para desenvolver programas de ensino mais 

relevantes, com maior responsabilização e eficácia no uso dos recursos. 

Mas a questão que parece suscitar mais incômodo para os críticos da eficácia 

escolar foi a coincidência histórica de uma demanda por efetividade (e equidade) 

das escolas, com uma outra, por eficiência dos gastos públicos. Passa a haver uma 

crescente pressão por diminuição dos gastos governamentais (não apenas com 

educação, mas outras áreas de investimento estatal em bem-estar social), ou por 

uma alteração nas suas prioridades na transição da década de 1980 para a de 1990. 

Assim, os gastos das famílias passam a serem vistos como coadjuvantes do gasto 

estatal, fenômeno que está claramente marcado no relatório da Cepal: 

 

Entre 1980 y 1985 el gasto público en educación de los países de 
América Latina y El Caribe se contrajo más del 30% en términos 
reales, debido al contexto recesivo y la tendencia a colocar al Estado 
en una función subsidiaria. En la segunda mitad de la década, el 
monto y proporción de los recursos públicos dedicados a educación 
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volvieron a elevarse. Sin embargo, el gasto público real en educación 
continuaba en 1988, siendo 16% inferior al de 1980. El gasto real por 
habitante, que apenas llegaba a 100 dólares en 1988, fue 30% 
menor respecto al de 1980, y equivalente a la décima parte de los 
recursos destinados a la educación por los países industrializados. 

Al parecer, a la vez que se redujo el financiamiento público de la 
educación, se habría producido un aumento del gasto privado, 
que lo fue sustituyendo. Las organizaciones no gubernamentales 
participan en prestar servicios educativos, y el sector empresarial 
realiza un mayor gasto directo en capacitación. Esto último produce 
un explosivo crecimiento del mercado privado de capacitación en 
varios países de la región. 

Aún así, parecen haber sido los hogares los que aumentaron en 
mayor proporción su contribución al financiamiento de la 
educación. Encuestas de gasto de los hogares, realizadas en 11 
ciudades de América Latina, sugieren que la proporción de los 
ingresos que los hogares urbanos dedican a la educación subió de 
un promedio de 2.3%, a principios de los setenta, a un promedio de 
3.4% alrededor de 1985. (CEPAL, 1996; p. 101) 

 

A proposta de intervenção que o relatório apresenta é estimada em um custo 

total de 11% do PIB da região, um aumento de 3.9% em relação ao gasto praticado 

à época, que era de 7% da produção de riqueza da América Latina e Caribe 

(CEPAL, 1996; p. 107-108), que seus autores sugerem ser financiados pela 

combinação dos seguintes mecanismos: 

a) o financiamento privado das famílias, que é, entretanto, apontado como um 

potencial produtor de desigualdades, uma vez que a renda delas é, em sí, desigual, 

além de que o aumento da contribuição das faixas com maior renda iria 

provavelmente para o ensino superior [provalemente não no caso do Brasil, onde o 

estado subsidia a educação pública e gratuita nesta etapa para famílias de alta 

renda]. Assim, propõem que as empresas [ao invés de apenas as famílias] usem seu 

quinhão para a capacitação laboral em empresas e no provimento de cursos 

técnicos de curta duração, além de empréstimos e produtos financeiros para 

estudantes;  

b) aporte de agências e bancos multilaterais; e 

c) a maior parte teria mesmo que vir do estado, por meio das seguintes 

providências: realocar fundos entre itens orçamentários que favoreçam setores 

vulneráveis e que priorizem o desenvolvimento científico e tecnológico; realocar 
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fundos entre itens orçamentários de diferentes setores, por exemplo, da defesa e do 

serviço de dívida para educação e conhecimento e, por fim, aumentar os impostos. 

BANCO MUNDIAL (1990)  

O resumo a seguir, das recomendações do Relatório “Primary Education: A 

World Bank Policy Paper” do Banco Mundial de 1990, é um exemplo de um conjunto 

recorrente de publicações similares, que apresentam diagnósticos e recomendações 

para países em desenvolvimento, com base na experiência dos projetos do Banco, 

de pesquisas sobre políticas educacionais e da própria experiência de países 

desenvolvidos. O diagnóstico da situação de então, apresenta uma breve 

comparação entre as condições de ensino em países de alta renda e as de países 

em desenvolvimento e evidencia o abismo estrutural a ser superado. Percebe-se 

que cenário ainda permanece atual para um contingente não desprezível de escolas 

brasileiras: 

 

In high-income countries a typical primary student goes to a modem, 
well-equipped school, has 900 hours of learning time and $52 worth 
of noncapital material inputs per year, studies a well-conceived 
curriculum, has a teacher with at least sixteen years of education, and 
enjoys a student-teacher ratio of 20:1. In contrast, students in many 
low-income countries attend shelterless schools or ones that are 
poorly constructed and ill-equipped. There are typically only 500 
hours of actual learning time annually, $1.70 worth of material inputs 
per student, and a poorly designed curriculum. Teachers are likely to 
have less than ten years of education, and classes may consist of 
more than 50 children, many of whom are chronically 
undernourished, parasite-ridden, and hungry. (WORLD BANK; BIRD, 
International Bank for Reconstruction and Development, 1990; p. 14) 

 

Quanto às recomendações desse tipo de relatório, são similares às feitas por 

outras agências multilaterais, trazem uma dose de bom senso e incluem abordar a 

melhoria dos seguintes aspectos: eficácia escolar, ambiente de aprendizagem, 

preparação e motivação de professores, reforçar a gestão, prover acesso equitativo 

e financiamento ao ensino primário. Nenhuma delas parece estranha ao debate 

atual do setor no Brasil. 

Com base na análise do contexto de países de baixa renda, este relatório – 

que pode ser considerado um retrato da época pela abrangência da perspectiva de 
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observação do corpor técnico do Banco, que atua em profundidade com governos 

em âmbito mundial – faz recomendações com foco no desenvolvimento de 

habilidades escolares elementares e em soluções de baixo custo (WORLD BANK; 

BIRD, International Bank for Reconstruction and Development, 1990; p. 54-55), 

resumidamente, são as seguintes:  

a) dar maior ênfase à aprendizagem: os países em desenvolvimento 

precisam aumentar a proporção de crianças que dominam as habilidades 

especificadas em seus currículos e que completam a educação primária com 

sucesso. Para este fim, cada país deve definir o aprendizado de seus alunos 

como o componente-chave de sua política educacional, mesmo que a 

matrícula ainda possa ser uma questão para alguns grupos [vulneráveis], o 

processo de educação deve levar ao aprendizado; 

b) investir em itens com melhor relação custo-benefício para aprimorar o 

aprendizado: os países devem investir em intervenções educacionais 

economicamente viáveis, eficazes e que possam ser amplamente 

implementadas, redirecionando insumos não relacionados com o 

aprendizado para aqueles que aumentam o aprendizado, como, por 

exemplo, um currículo bem estruturado e abundância de livros didáticos para 

alunos e técnicos para os professores, 20 horas semanais de instrução nas 

disciplinas essenciais, ensino de qualidade (com formação presencial em 

serviço) e intervenções de saúde e alimentação; 

c) melhorar a qualidade das novas gerações de professores: o aprendizado 

das crianças é fortemente afetado pela formação geral, capacidade 

pedagógica e motivação de seus professores, pode-se obter melhorias 

nesse aspecto por meio de c.1) alterar a capacitação básica de professores 

iniciantes para o ensino médio ou para educação à distância, c.2) encurtar 

sensivelmente os programas de formação inicial docente, concentrando no 

desenvolvimento de suas capacidades pedagógicas e c.3) aumentar a 

motivação dos docentes por meio de melhorias na remuneração, 

oportunidade na carreira e condições de trabalho; 

d) melhorar a gestão: as melhorias nas escolas não ocorrem sem uma 

estrutura administrativa e gerencial adequadas. Os países precisam investir 

na capacidade institucional dos seus sistemas de educação. As estratégias 
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podem incluir: d.1) reestruturação das organizações educacionais para que 

os gestores de todos os níveis possam fazer seu trabalho de maneira 

efetiva, d.2) fortalecer os sistemas de informação por meio do 

desenvolvimento de avaliações de desempenho acadêmico nacionais, de 

sistemas de monitoramento e pelo aprimoramento da capacidade de 

produzir pesquisa, e d.3) desenvolver a capacidade gerencial por meio de 

programas sistemáticos de formação das equipes, aumento das 

oportunidades profissionais e formas de progressão na carreiras claramente 

definidas.  

Mas é o resumo das recomendações ao final do relatório que, 

provavelmente deu combustível para a má fama do Banco Mundial no Brasil 

e na Região: 

 

Recommendations to Expand Equitable Access 

• Increase the supply of school places through multiple shifts, 
lowcost construction of schools, and larger classes. 

• Increase parental demand for education. 

• Eliminate discriminatory treatment of children in school. 

Recommendations for Financing Improvements 

• Increase national resources for primary education. 

• Increase donor aid. To effectively support primary education 
development in the 1990s donor agencies should (a) increase 
allocations to primary education, particularly for quality-
enhancing inputs, (b) provide their support in the framework of 
subsectoral development programs where appropriate, and (c) 
respond with flexibility to different country conditions. 

Recommendations to the World Bank 

• Expand support for primary education programs emphasizing 
student learning. 

• Design lending operations in the context of long-term national 
subsectoral development programs. (WORLD BANK; BIRD, 
International Bank for Reconstruction and Development, 1990; 
p.55) 

 

É relevante fazer uma ressalva sobre esse relatório, pois ele foi baseado em 

um anterior (LEVIN, LOCKHEED, [1989] 1991) no qual os autores resumem um 

conjunto de estudos de caso sobre soluções para a qualidade da educação, e 
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assumem que podem faltar recursos para países em desenvolvimento, em particular 

para os de renda baixa [critério de classificação do Banco Mundial], mas que não era 

o caso dos de renda média (ver citação abaixo), o que pode indicar uma 

relativização de recomendações do tipo low cost para esse tipo de país, já que este 

é o caso do Brasil.  

 

Finally, the available resources that many developing countries are 
able or willing to allocate to education are inadequate for meaningful 
change to improve effectiveness. The costs of a modest school 
program for all primary age children in the poorest countries vastly 
exceed available national resources (this is not the case for "middle 
income" countries, however). (LEVIN, LOCKHEED, [1989] 1991; p. 4) 

 

Embora as formas low cost de gerir educação elencadas acima possam ainda 

ser a regra em localidades pobres no Brasil, elas podem estar mais relacionadas a 

decisões de alocação de recursos em nível local, que uma estratégia nacional 

baseada apenas, ou mais fortemente, na operação de soluções educativas do tipo 

baixo custo per se. Programas como o Projeto Bahia e, principalmente, o Projeto 

Fundescola, apresentados brevemente a seguir, tinham como foco justamente 

aumentar a alocação de recursos em mecanismos de qualidade da educação 

(principalmente a etapa final do Fundescola e o Projeto Bahia, já mais alinhados com 

os achados da eficácia escolar), mesmo que ainda previssem ações e investimento 

em reformas de acesso – um desafio ainda em superação –. É importante, 

entretanto, não se deixar de reconhecer a questão macroeconômica como pano de 

fundo para uma abordagem mais restritiva em relação aos gastos do governo, além 

de lembrar que as decisões sobre alocação e implementação dos recursos do 

estado estão sempre sujeitas ao poder discricionário do poder executivo (em 

qualquer nível da federação) e da sua capacidade de resistir vs. desejo de atender a 

pressões de grupos de interesse, ou apenas contingências individuais/locais de 

várias naturezas. 

Essas duas questões (da lógica das disputas dentro do estado e a 

capacidade discricionária de cada ente federado) podem pôr em perspectiva dois 

aspectos interessantes a respeito da política educacional brasileira: a previsão da 

Constituição Federal sobre a vinculação de gastos públicos a determinadas políticas 

sociais, como a educação, e porque um município ou estado (como no caso do 
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Ceará e de Sobral) pode ser incluído por um ente federado superior, estado ou 

governo federal, em um programa custeado ou inspirado em um projeto do Banco 

Mundial sem necessariamente seguir as todas suas diretrizes, como se vai mostrar a 

seguir. Ou seja, nem todas as recomendações são levadas a cabo, menos ainda, da 

mesma forma e com a mesma intensidade. 

O Banco Mundial vem há décadas operando projetos na área da educação no 

Brasil, quer em nível federal, estadual e até municipal. No caso do Ceará e de 

Sobral, dois projetos, principalmente, concorreram para criar algumas das condições 

que permitiram a Sobral e ao Ceará implementar políticas públicas de educação 

tanto de acesso, quanto de qualidade que vêm dando os frutos descritos no 

presente trabalho: o Fundescola e o Projeto de Educação da Bahia. 

O Programa de Fortalecimento da Escola (Fundescola) era um programa do 

Ministério da Educação com o Banco Mundial, que tinha como principal objetivo 

implementar o Regime de Colaboração previsto na Constituição de 1988: 

 

Art. 211. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino. 

§ 1º A União organizará o sistema federal de ensino e o dos 
Territórios, financiará as instituições de ensino públicas federais e 
exercerá, em matéria educacional, função redistributiva e 
supletiva, de forma a garantir equalização de oportunidades 
educacionais e padrão mínimo de qualidade do ensino mediante 
assistência técnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal 
e aos Municípios; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 
14, de 1996). (BRASIL, CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA 

DO BRASIL DE 1988; Capítulo III - Da Educação, Da Cultura e Do 
Desporto; Seção I Da Educação. Destaque nosso) 

 

 Era previsto para durar 10 anos (1998 a 2008) e dividido em 3 etapas, tendo 

sido encerrado pelo Governo Federal em 2006, sem cumprir a última etapa 

programada. As etapas efetivamente concluídas foram expandidas a partir de zonas 

de atendimento prioritário, nas Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, com os 

seguintes objetivos: desenvolver e disseminar padrões mínimos de funcionamento 

nas escolas, fortalecendo a capacidade das secretarias em implementá-los 

(construção ou adequação de instalações escolares aos padrões mínimos, compra 

de mobiliário e equipamento escolar); desenhar e disseminar modelos de gestão 
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para a escola e secretaria de educação, promovendo mecanismos de 

responsabilização formal e social por meio de processo de comunicação e 

mobilização, materiais estruturados de planejamento como, por exemplo, o 

Planejamento Estratégico da Secretaria (PES), o Plano de desenvolvimento da 

escola (PDE) e o Projeto de Melhoria da Escola (PME). O trecho abaixo resume a 

abrangência e concepção do FUNDESCOLA. 

 

In 1997 the Government of Brazil (the Borrower) presented the 
strategy and operational design of the Federal Program 
FUNDESCOLA (School Improvement Fund). The Program was 
intended to assist the Ministry of Education of Brazil (MEC) to 
improve the educational attainment of students residing in the 
country’s poorest regions (Northeast, North and Center-West). At the 
heart of the Program was the provision of technical assistance 
to states and municipalities in the aforementioned regions to 
reduce inequalities and increase school effectiveness, thereby, 
maximizing the likelihood of children completing eight years of 
education successfully, which is the equivalent to the basic education 
cycle in Brazil. The Bank financed the Federal Program with a series 
of loans. The first two loans financed the implementation of 
FUNDESCOLA I from 1998 to 2001 and FUNDESCOLA II from 1999 
to 2004, respectively. The last operation – FUNDESCOLA III – was 
designed to be implemented in two phases over the period from 2002 
to 2010 using an Adaptable Program Loan (APL) modality. As a result 
[,] the third series of the Program was divided into two phases: 
FUNDESCOLA IIIA and FUNDESCOLA IIIB. Originally, the first 
phase of implementation was planned to be carried out from May 
2002 to December 2006, while the second phase was to be 
implemented between July 2006 and December 2010. (THE WORLD 
BANK, 2008; p.12) 

 

A etapa III do Fundescola tinha como objetivo assistir as secretarias de 

educação participantes na redução das disparidades de condições de ensino e 

justamente aumentar a eficácia das escolas: 

 

The objective of the overall FUNDESCOLA III was to improve 
educational attainment and student outcomes in the Northeast, North 
and Center-West regions, while enhancing school management 
performance in primary schools and that of Education Secretariats 
responsible for them in the regions of reference. The FUNDESCOLA 
IIIA Project, in particular, sought to assist targeted secretariats of 
education to reduce the disparities across their primary schools and 
increase the effectiveness of these schools, within each local 
government’s financial capacity. FUNDESCOLA IIIB was expected to 
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follow up with financing for the implementation, on an even larger 
scale, of products, evaluations and activities aimed at fine tuning 
school-based management and strengthening institutional capacity. 
(THE WORLD BANK, 2008; p. 13) 

 

A fase IIIB do Fundescola foi cancelada e substituída pelo Plano de Metas 

Compromisso Todos pela Educação, instituído pelo Decreto 6.094/ 2007 (BRASIL, 

CASA CIVIL, PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 2007) com objetivos similares (ver 

Art. 2º).  

O Projeto Bahia (para melhoria da educação – fase I) contava com objetivos 

similares, no sentido de promover reformas de acesso e qualidade na educação 

(melhorar os resultados das escolas fundamentais e secundárias, medido pela 

melhora das taxas de abandono, promoção e desempenho dos alunos em testes 

padronizados; aumentar o acesso ao ensino secundário, medido pelo aumento nas 

matrículas secundárias) (THE WORLD BANK, 2000). Dos três projetos, é o mais 

diretamente baseado nos princípios da escola eficaz e no âmbito de cuja 

implementação foi elaborado o material para o Projeto Educar para Vencer, que, ao 

ser cedido para o Instituto Ayrton Senna, recebeu o nome de Programa Escola 

Campeã. Os princípios do Projeto, conforme descrição do próprio Banco Mundial 

demonstram esse alinhamento, depois transposto para o PEC e, a partir dele, para 

Sobral. Os componentes do Projeto Bahia eram intencionalmente complementares 

aos do Fundescola, em relação a aspectos de qualidade e de autonomia da escola e 

a integração com instrumentos de gestão que já tinham sido introduzidos pelo 

Fundescola, como o PDE (Plano de Desenvolvimento da Escola), um manual de 

autoavaliação, identificação de necessidades de melhoria, senso de missão, 

planejamento e elaboração de planos de ação, justamente no sentido de chamar a 

atenção para a importância de se monitorar o desempenho de todos os alunos e 

planejar ações corretivas para fazer com que todos os alunos seguissem 

aprendendo: 

 

Improvement in the quality and relevance of schooling is essential for 
creating an environment for student success. The Bahia Education 
Program embraces the notion that school autonomy 
accompanied by strong community involvement in schools is 
the best avenue to improve school quality. As a result, 
secondary and primary school quality will be addressed 
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principally through the promotion of a School Development 
Process (PDE) and the financing of direct school grants to 
increase autonomy and efficiency. This approach addresses the 
repeated lack of relevance of centrally designed investments while 
making schools more purposeful institutions. By means of direct 
school grants, schools will be able to acquire inputs and materials 
and enhance human resources. In addition, the state will support 
investments in state and municipal fundamental cycle schools in 
order to bring them up to minimum operational standards in terms of 
basic inputs and infrastructure: prerequisites for children to have the 
opportunity to learn at school. Finally, the program will support 
shorter-term efforts to reduce age-grade distortion and dropout 
through special "accelerated classes," designed to give multiple 
repeaters the extra help needed to "catch up" to their peers. (WORLD 
BANK, 2000; p. 2. Grifos nossos) 

 

Os princípios de eficácia escolar e a necessidade de fazer com que todo o 

sistema municipal de ensino, em colaboração com a Secretaria de Educação do 

Estado, revissem, alinhassem e compartilhassem a sua missão e o fortalecimento da 

capacidade instalada de gestão por resultados e da autonomia da gestão escolar 

estavam claros no desenho original do Projeto: 

 

The most recent school effectiveness research suggests that the 
educational environment has a significant impact on student 
achievement. An effective educational management system 
provides: (a) clear standards for schools; (b) strong support systems 
that assist schools in achieving these standards; (c) consistent and 
objective assessment of schools; and (d) consequences (good and 
bad) for schools which achieve or fail to meet their targets. The Bahia 
Education Program will promote effective management of the school 
system with the aim of elevating overall quality, equity, and efficiency. 
The key areas of action envisioned are: (a) increased accountability 
through the extension of a school-level student assessment system; 
(b) improved mechanisms for selection, recruitment, and training of 
education managers at all levels; and (c) the implementation and 
funding of a PDER (Regional Plan for Educational Development) to 
be developed by each regional office (DIREC) and funded by SEC 
through a Contract of Outcomes. This last action should foster the 
reorientation of the mission and capacity of DIREC as the 
vehicle for the SEC to provide school-focused, technical support 
– an essential accompaniment to greater school autonomy. 
(WORLD BANK, 2000; p. 3. Grifos nossos) 

 

O que chama atenção é que, por mais que os projetos coordenados e 

avalizados pelo Governo Federal e por alguns governos estaduais, com apoio 

técnico e financeiro do Banco Mundial, tivessem como objetivos prioritários 
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(principalmente os mais recentes) o desenvolvimento de reformas sistemáticas, 

combinadas (ou à vezes, implementadas parcialmente como) com ações pontuais de 

qualidade, eficácia, equidade e eficiência, esses últimos claramente alinhados com 

os princípios e práticas de eficácia escolar descritos neste Capítulo, categorizados e 

analisados em extensa bibliografia, muitas iniciativas investigativas no Brasil ainda 

procuram desvendar componentes semi-aleatórios de qualidade – ou tentar achar 

agulhas no palheiro, em geral encontrando apenas peças soltas de um quebra 

cabeça mais sistemático –. É importante compreender o caráter sistemático que 

reformas do tipo qualidade representam. Entretanto, é possível se supor que, no 

Brasil, os conceitos de eficácia escolar ainda não estejam bem disseminados no 

meio educacional como são, até de forma naturalizada, em outros países, como se 

vai mostrar a seguir. A evidência principal dessa hipótese está na produção 

acadêmica sobre gestão escolar, que leva pouco em conta esses conceitos e 

práticas, com muito raras exceções, em particular grupos de pesquisa da Puc-Rio e 

da UFMG. Além disso, corroboram essa suposição as recorrentes buscas erráticas 

de ONGs que atuam no setor e os levantamentos da imprensa, tentando achar 

“agulhas (de sucesso) no palheiro (de fracassos)” – a opinião pública fica convencida 

de só algo escalafobético dará conta de melhorar o desempenho dos alunos, 

abrindo as portas para quem vende esse tipo de solução. Aí nos lembramos de 

Plank (1996) novamente: não é por acaso, mas é sistemático que as soluções 

consensuadas não sejam discutidas e que sejam substituídas por temas periféricos.  

O estudo comparado de políticas educacionais, fundamentados por dados 

obtidos em programas de avaliação internacionais como o Pisa e TIMMS, permitiram 

identificar os exemplos a seguir e imaginar que quase não seja possível uma outra 

maneira de operar sistemas educacionais que não seja com absoluta prioridade no 

desempenho ambicioso e equitativo de todos os alunos. Por outro lado, é razoável 

se supor também que deva haver, mesmo entre os países que naturalizam 

mecanismos de excelência e equidade, enormes diferenças contextuais, 

orçamentárias e de mobilização política com impacto local na capacidade 

implementativa de cada um deles – a disponibilidade de recursos necessários, a 

utilização de mecanismos de eficácia e eficiência de forma agregadora e não 

punitiva e a essencial a construção de capacidade técnica e moral combinadas –, de 

forma a operacionalizar alguns desses ingredientes identificados em Sobral e 
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apresentados na sessão 3.3.2. a seguir. Os relatórios de conclusão de projetos 

domo o Fundescola e Projeto Bahia, mencionados anteriormente, apresentam 

claramente como questões locais interferem na implementação e, obviamente, no 

resultado. 

Um dos exemplos de busca exploratória de algo que já deveria se conhecer 

(até porque há muitas pistas nos questionários contextuais dos exames 

padronizados nacionais), chama a atenção por ter sido feito pelo próprio Banco 

Mundial, é o relatório “Prova Brasil: construindo um arcabouço para mensurar o 

progresso nos resultados da aprendizagem” (PARANDEKAR; OLIVEIRA e WELSH, 

2008), que encontrou os seguintes elementos sistemáticos em uma pesquisa que 

tomou como base as diferenças de resultados dos alunos no Saeb para identificar 

municípios que tinham resultado acima do esperado, dadas as condições do 

município: forte equipe central da educação municipal; foco nos resultados com a 

educação de qualidade como objetivo central; supervisão direta e apoio às escolas; 

professores atuantes e capacitados; participação da comunidade; importância da 

educação infantil; uso adequado de programas municipais, estaduais e federais. 

(PARANDEKAR; OLIVEIRA e WELSH, 2008; p. 3-4).  

O mesmo grupo, em outro relatório no mesmo ano, acaba chegando ao IAS e 

mostram, com o seguinte exemplo, como a gestão [eficaz] se reflete na sala de aula 

e no planejamento escolar: 

 

A relação da gestão escolar com o processo de avaliação e 
planejamento sistêmico é uma variável importante. Exemplo 
destacado dessa concepção de planejamento está na aplicação do 
Programa Gestão Nota 10, apoiado pela Fundação [sic] Ayrton Sena. 
Esse programa, que existe em 35 municípios em todo o Brasil, 
funciona em dois municípios por nós pesquisados no Rio Grande do 
Sul [e que aparecem no relatório exploratório anterior]: Sapiranga e 
Campo Bom. Apoiado no Programa Gestão Nota 10, Campo Bom 
estabeleceu suas metas, que são acompanhadas por meio de sete 
indicadores: 1) freqüência do aluno; 2) freqüência dos professores; 3) 
dias letivos; 4) alfabetização na 1ª série; 5) aprovação na 1ª e 4ª 
séries; 6) aprovação na 5ª e 8ª séries; 7) distorção da idade-série. É 
feita a coleta de dados e sua análise, turma por turma, escola por 
escola, para toda a rede municipal. As fichas são preparadas 
mensalmente, e as escolas e a SME organizam reuniões para 
discutir os avanços, identificar problemas, propor soluções e dar 
continuidade à política. Um dos aspectos mais interessantes desse 
processo é o que se refere à alfabetização na primeira e segunda 
séries. Além de duas provas escritas – para avaliar a aprendizagem 
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em Português e Matemática – aplicadas a todas as crianças da 1ª e 
2ª série duas vezes por ano, existem metas ligadas ao processo de 
alfabetização e de aprovação. Começa pelo preenchimento de fichas 
por aluno, que as professoras fazem para a turma, sendo 
sistematizadas as informações para o nível da escola e da rede. A 
cada mês é realizado o acompanhamento de metas sobre três 
atividades de aprendizagem: leitura, escrita e produção de texto. É 
impressionante a qualidade e quantidade de informação sobre o 
aprendizado dos alunos – por exemplo para a leitura, é registrado o 
número absoluto e relativo dos alunos que lêem silabando, lêem 
palavra por palavra ou lêem com fluência, além do número de livros 
lidos no mês. Com essa informação comparativa é possível localizar 
o problema: em qual escola e em qual turma a média é inferior ou 
superior à média do município.  

Essa informação permite à equipe pedagógica adquirir materiais 
(livros para a biblioteca, por exemplo), identificar e prover 
capacitação e acompanhamento da professora dentro da sala de 
aula e, por fim, ajudar no processo de definição de metas para o ano 
seguinte. A maneira profissional de implementação desse programa 
parece equivaler ao de qualquer empresa internacional que usa as 
ferramentas modernas de gestão com eficiência e eficácia. 
(PARANDEKAR; OLIVEIRA e AMORIM, 2008; p. 68-69). 

 

Algumas considerações finais para encerrar este sessão e apresentar, na 

próxima, exemplos bem sucedidos de intervenções de política pública – no sentido 

de apresentarem bom desempenho em avaliações comparativas internacionais de 

qualidade com equidade ou de melhora de desempenho dos alunos mais pobres ou 

de pior desempenho, em relação aos menos pobres, ou de desempenho mais alto – 

que tomam como base os princípios e conceitos de escola eficaz analisados até o 

momento. 

Se por um lado, o bom senso e a análise crítica de contextos não permite que 

quaisquer achados de pesquisa, isoladamente, possam ser transformados em 

receitas cegas de recomendação de política pública, por outro, desprezar achados 

recorrentes, obtidos com instrumentos confiáveis de coleta e de análise de dados 

também seria um contrassenso, ou uma dificuldade (deliberada ou não) em analisar 

crítica, mas honestamente, a realidade. As políticas educacionais dependem de 

decisões seríssimas, que envolvem enorme responsabilidade dos agentes públicos 

pela dimensão de custo e de impacto social que elas ensejam. Assim, é essencial 

conhecer as críticas, contrapontos e sugestões de aprimoramento ou de alternativas 

à abordagem de eficácia das escolas, das recomendações e receitas propostas (ou, 

às vezes, impostas) a partir das pesquisas feitas tanto fora quanto dentro da Região.  
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Os alunos da América Latina, como já mostrado nos gráficos do Pisa dos 

capítulos anteriores, apresentam um desempenho em bloco, que sinaliza a presença 

de fatores comuns na Região, como a pobreza das famílias, por exemplo. Só que 

pobreza das famílias não é a única explicação, como mostra o Gráfico 2.6.2.1, 

apresentando o baixo desempenho relativo das famílias no nível 10% superior de 

renda. Portanto, seria importante compreender melhor por que, apesar de se 

conhecer elementos de política e de gestão da educação pública com maior 

probabilidade de ajudar alunos de baixa renda a aprender mais, a partir da 

experiência de vários países, ainda não se formam alguns consensos básicos a 

respeito de alguns componentes essenciais de política educacional como, por 

exemplo, quando e como alfabetizar as crianças. Simon Schwartzman e Cristián Cox 

(2010) em “Políticas Educacionais e Coesão Social: uma agenda latinoamericana”, 

apostam no resultado de uma disputa desigual de interesses, na qual saem 

perdendo os alunos em geral, e os mais pobres, em particular, conforme mostrado 

no Gráfico 2.6.2.1 no Capítulo anterior: 

 

Comparações internacionais e análises estatísticas sistemáticas de 
experiências educacionais de sucesso convergem na identificação de 
alguns elementos cruciais para a elaboração de políticas bem-
sucedidas: começar a educação o mais cedo possível, trabalhar 
sistematicamente com crianças pequenas para desenvolver suas 
capacidades precoces do uso do código fonético de seu idioma; 
selecionar os professores em função da capacidade de oferecer boa 
educação a seus estudantes e estruturar as suas carreiras de acordo 
com esse critério; fortalecer o papel da liderança dos diretores de 
escolas, estimulando o compromisso com os objetivos pedagógicos; 
diferenciar programas educacionais segundo as condições de 
aprendizagem e as motivações dos estudantes, em vez de obrigar 
todos a seguirem uma grade curricular uniforme adaptada aos 
requisitos da educação superior; e reduzir as liberdades de escolha 
das escolas que apresentem resultados ruins, oferecendo a elas 
currículos bem estruturados e apoio, e controlando seus resultados 
através de avaliações sistemáticas. [...] 

Embora esse seja o consenso dominante entre os especialistas, as 
políticas educacionais da América Latina, como na maioria dos 
demais países, são muito controversas, e as preferências e os 
interesses políticos e ideológicos dos distintos participantes tornam o 
debate mais complexo e dificultam as convergências e as lógicas de 
cooperação, até o ponto em que estas se tornam, na região, mais 
exceção que regra. (SCHWARTZMAN e COX, 2010; p.8. Destaques 
nossos) 
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3.3.1 Exemplos de aplicação dos conceitos de escola eficaz: 

Ontário, Cuba e Portugal 

Como já foi apresentado, os conceitos e práticas identificados pelas 

pesquisas em eficácia escolar têm sido cada vez mais a fundamentação das 

reformas de políticas públicas de qualidade que vêm sendo implementadas em 

países com diferentes estruturas ideológicas, ordenamento social e matriz 

econômica.  Se nas primeiras décadas de sua disseminação, eram mais restritos 

aos Estados Unidos e Reino Unido, foram se espalhando pelos países 

desenvolvidos como uma forma de gerir as escolas e dar conta de seus resultados 

para as autoridades governamentais, para os contribuintes em geral e para as 

famílias dos alunos, em particular.  

 

As a reform movement, the effective schools movement is largely 
based on research and reform strategies that were established in the 
United States and United Kingdom. […] The success of this 
proliferation is evidenced by the fact that the General Accounting 
Office of the U.S. published a report ln 1988 that found that 41 
percent of the Nation's school districts claimed to follow effective 
schools principles, and another 17 percent reported that they were 
planning to do so. (LEVIN; LOCKHEED, 1991; p.5-6. Destaque 
nosso) 

 

Para exemplificar o alcance do que se pode também chamar como um 

movimento pelas escolas eficazes – porque o termo teoria é pouco encontrado em 

relação a esses achado e práticas – seguem, resumidamente, desenhos de reformas 

educacionais de três países/territórios díspares nos quesitos ideologia e estrutura 

econômica e social: Ontário, Cuba e Portugal, mas similares na concepção da 

gestão de suas escolas públicas, no sentido de acompanhar de perto, interferir com 

intencionalidade nos processos internos, de controlar a aplicação de um currículo 

padronizado e de reportar os resultados das escolas. Pode-se dar o nome de 

escolas eficazes, cultura de sucesso acadêmico, reformas de excelência e equidade, 

neoliberais ou educação revolucionária. A abordagem é a mesma e muito diferente 

do que se fazia antes do Relatório Coleman, quando se entendia que as escolas 

eram muito parecidas entre si e o provimento de matrículas equivaleria ao 

atendimento ao direito à educação. Antes do que foi exposto por Coleman (e outros 
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relatórios na mesma linha), as escolas e professores gozavam de autonomia 

praticamente total para a gestão pedagógica e administrativa em um contexto de 

expansão de gastos governamentais do pós-guerra – os anos dourados de lua de 

mel entre a sociedade capitalista e o estado de bem estar social. Em Cuba, um país 

pequeno, unitário e socialista, o esforço revolucionário para educar toda a população 

(CALDAS LEITE, 2017) levou o estado a implementar os mesmos princípios de 

controle das variáveis intraescolares para garantir o direito à educação das crianças 

(CARNOY, [2007] 2009). Ontário (e mesmo o Canadá, assim como Estados Unidos 

e Inglaterra, já mencionados) e Portugal também tomaram como base para o 

desenho de suas políticas públicas os estudos de eficácia escolar, sendo que aquela 

província canadense, de forma muito mais explícita.  

De um lado do oceano, um país capitalista, federativo e com sólida estrutura 

de estado de bem estar social, o controle e a prescrição sobre o que se passa nas 

escolas veio pelas mãos de um governo liberal de centro esquerda, sob o comando 

de Governador Dalton McGuinty, (2003-2013), depois de a Província estar, por 

décadas, sob o comando do partido conservador (Progressive Conservative Party) e 

da turbulenta gestão de Mike Harris (1995-2002), que introduziu um programa 

radical de corte de despesas e privatizações, e que vivia às turras com docentes e 

seus sindicatos pela forma afrontosa como se relacionava com eles (GIDNEY, 1999; 

OECD, 2013, LEVIN, 2001). McGuinty pacificou as relaçoes com os docentes e 

introduziu reformas do tipo escolas eficazes em Ontário.  

Do outro lado do Atlântico, um pequeno país unitário, com enorme atraso 

educacional em relação a seus vizinhos (ver Capítulo 1), que passou por décadas de 

regime ditatorial (1926-1974), começou, no início do séc. XXI, um conjunto de 

reformas educacionais, com a assistência técnica e financeira da Comunidade 

Europeia e de organismos internacionais, vem conseguindo melhorar o desempenho 

dos melhores e dos piores alunos de maneira sistemática no TIMMS e no PISA 

(PORTUGAL, 2015). 

 

Ontário 
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Segundo o relatório (OECD, NCEE, PISA, 2011) “Strong performers and 

successful reformers in education: lessons from PISA for the United States”, as duas 

maiores linhas de ação do Ministério da Edcuação da Província de Ontário foram: a) 

a iniciativa de alfabetização e numeratização para aumentar o desempenho de 

leitura e Matemática nas escolas elementares (ISCED 1), por meio de uma 

estratégia de construção de capacidade157, que teve como resultados elevar a taxa 

média de aprovação nos exames provinciais de aproximadamente 55% (2003) para 

aproximadamente 70% (2010) em leitura, matemática e redação no 3º ano e 

aumentos semelhantes de cerca de 10-12 pontos percentuais no 6º ano (p. 72) e b) 

a iniciativa “Sucesso Estudantil” (Student Sucess) para aumentar a taxa de 

graduação do ensino médio para 85%, por meio acompanhamento próximo de 

alunos que não obtiveram sucesso em disciplinas no 9º ano, com o objetivo de 

identificar possíveis abandonos antes que eles ocorressem. Aa taxa de graduação 

na etapa aumentou de 68% para 79%. O relatório explica a questão da diferença na 

abordagem política das reformas entre os conservadores e ado liberal McGuinty: 

 

Ontario benefits from a set of background conditions that helped to 
facilitate much of its success. Politically, the McGuinty Liberal 
premiership benefitted from following a conservative government that 

                                            
157 O termo em inglês, capacity building, tanto tem relação com a capacitação dos recursos humanos escolares, 
quanto com a adequação das condições de funcionamento das escolas e órgãos de apoio. De acordo com o 
Conselho da União Europeia, a definição de Capacity building é:  
 
Capacity Building has become one of the recurring themes in institutional literature and in the agenda of public 
administrations, international agencies and governmental and nongovernmental organisations. However, despite 
its increasing importance from the point of view of dialogue and the activities of organisations, there is not, at this 
point in time, a single, unequivocal definition of the concept of “capacity building”. In a strictly “institutional” sense, 
capacity building refers to the process of optimising the skills of individuals and institutional support of one or 
more organisations. On the basis of this definition and in respect of the spirit of the Cotonou Agreement, one can 
define capacity building as the process aiming to facilitate, in conjunction with the stakeholders, a consolidation of 
their capacities at an individual, organisational and sectoral level to allow them to evolve and adapt to the new 
contextual requirements and fulfil their role within a governance structure. This model is based on six principles: 
The principle of pragmatism: it is important to build on what already exists; that is to say that it is imperative that 
there is a core of competence that can be built upon and not an ideal to be attained. The principle of means - 
capacity building cannot be considered a goal in itself – and processes – capacity building needs time to have an 
impact. The principle of participation: capacity building must be undertaken with the direct participation of the 
persons or organisations involved. The principle of multi dimensionality: capacity building can and should by 
default be applied to three different levels for a systemic perspective: the individual level, the organisational level 
and the relational and institutional level The principle of the environment, firstly as a conditioning factor (positive 
or negative) on the possibilities for capacity building of stakeholders and, secondly, as an element that one can 
aspire to transform (the aforementioned institutional level). The principle of flexibility and the adaptation capacity 
in different contexts: there is no “magic formula” or “blue print” for capacity building. The different current 
approaches are the product of a plethora of strategies, methods and resources focused on changing mentalities 
such as the development of certain technical skills and the exchange of knowledge and skills.  
 
Disponível em: 
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/aidco/index.php?title=Special:Pdfprint&page=9EDF:_Capacity_building 

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/aidco/index.php?title=Special:Pdfprint&page=9EDF:_Capacity_building
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was extremely unpopular with teachers and others working in the 
sector. The conservative government is generally credited with having 
created a province-wide curriculum and instituted an accompanying 
assessment and accountability framework, but it alienated the 
education community in the process by cutting funding, reducing 
professional development time by half, running television ads 
demonising teachers, and increasing support for private schools. […] 
Morale was extremely low and the relationship between the 
government and teachers was highly acrimonious. (OECD 2013; p. 
72). 

 

Segundo Benjamin Levin (2012 em um resumo sobre a política educacional 

de Ontário para a Unesco: “System-wide improvement in education”), as reformas de 

Ontário tiveram os seguintes pontos genéricos principais, que ele reputa como 

imprescindíveis para qualquer reforma efetiva para aumentar as chances do futuro 

educacional e de trabalho dos alunos: 

 

1. um número de metas ambiciosas e exequíveis, bem 
fundamentadas e disseminadas ampla e publicamente; 

2. uma atitude firme para melhorar todas as escolas e [garantir] o 
sucesso [escolar] para todos os alunos; 

3. ênfase formação de capacidade [operacional e técnica] e foco nos 
resultados; 

4. engajamento multinível por meio de uma liderança forte e uma 
"coalizão orientadora"; 

5. aprimoramento contínuo, por meio de inovação e uso eficaz de 
pesquisa e dados; 

6. foco nas estratégias principais, mas, ao mesmo tempo, gerenciar 
outros interesses e questões; 

7. uso efetivo de recursos; 

8. um forte esforço de implementação para apoiar o processo de 
mudança. (Levin, 2012) 

 

Levin continua e detalha as metas e ações principais escolhidas pelas 

autoridades educacionais da Província:  

 

Ontario set three goals for its public education system: better student 
outcomes, less inequity in outcomes, and increased public confidence 
in public education. Two achievement targets were also set: 75 per 
cent of students performing at a high level in literacy and numeracy in 
elementary schools, and 85 per cent of students graduating from high 
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school in a timely way. The former is measured through annual 
testing of students in grades 3 and 6; the latter through graduation 
data reported by schools and districts. Although Ontario has focused 
on literacy and numeracy, it has also broadened the curriculum 
overall and given additional emphasis to physical activity and the arts. 
(Levin 2012;p. 13) 

 

Os elementos são análogos aos estabelecidos pelas reformas de Sobral, que 

em um primeiro momento eram “apenas” focadas em resolver a questão do 

analfabetismo escolar. A lógica de ir alargando aos poucos os horizontes de 

aprendizagem dos alunos é a mesma e começou ainda no primeiro mandato de Cid 

Gomes, no final dos anos 1990, sendo mantida e aprimorada até o presente. Os 

dados da evolução consistente do aproveitamento discente descritos no Capítulo 1, 

e a análise comparativa, tanto das respostas dos professores aos questionários 

contextuais do Saeb de 2015 apresentada ao final deste Capitulo, quanto das dos 

diretores, apresentada no Capítulo 4, mostram a ligação entre a construção de 

resultados e de capacidade institucional.  

Michael Fullan e Benjamin Levin resumem, em um artigo de 2009 sobre as 

reformas de Ontário – das quais participaram ativamente tanto como acadêmicos 

que dirigiam o Ontario Institute for Studies in Education (OISE, da Universidade 

[Estadual] de Toronto) como em suas funções no poder executivo da Província – por 

meio de uma diferenciação clara entre reformas [superficiais] e reformas estruturais 

de um sistema educativo, a complexidade de uma em relação à outra.  Programas 

como charter schools, Teach for America e KIPP, enchem os olhos de quem busca 

resultado rápido158, mas não levam a eficácia a todas as escolas: 

 

Charter schools, Teach For America, and the Knowledge Is Power 

Program may have their merits, but they are not whole-system 
reform. The latter is about improving every classroom, every 
school, and every district in the state, province, or country, not 
just some schools. The moral and political purpose of whole-system 
reform is ensuring that everyone will be affected for the better, 
starting on day one of implementing the strategy. The entire system 
should show positive, measurable results within two or three years. 
Whole-system reform is possible, but it must be tackled directly. 
There are no single-factor solutions. By implementing a core of 
fundamental components, system leaders can get results in fairly 

                                            
158 Inclusive já tendo sido tentados no Brasil por meio do Projeto Ensina! ou na tentativa do Governo de Goías. 
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short order, and build on those results for sustainable futures. The 
only way to get whole-system reform is by motivating and mobilizing 
the vast majority of people in the system. (FULLAN e LEVIN, 2009. 
Itálicos no original, negritos nossos.) 

 

Para ilustrar a influência de Lezotte e dos conceitos estudados, categorizados 

e disseminados por ele nas políticas educacionais de Ontário, segue a capa de uma 

publicação do que seria o equivalente à Undime A União Nacional dos Dirigentes 

Municipais (UNDIME) da Província, o Council of Ontario Directors of Education 

(CODE) uma organização de orientação e assessoramento que congrega os 

principais executivos de cada um dos 72 Distritos Educacionais e Conselhos das 

Escolas Públicas, Católicas e Francesas Ontário (CODE, 2011). 
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Cuba 

 

Caldas Leite (2017) faz um relato da evolução da educação em Cuba, 

relatando as etapas pelas quais a educação pós revolução (1953) passou até 

alcançar os níveis de qualidade verificados pela Unesco e depois analisados em 

detalhes por Martin Carnoy: uma etapa inicial e emergencial de alfabetização da 

população; seguida de um esforço para formação atuação docente, mesmo sem 
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formação específica (quem sabe mais ensina para quem sabe menos e 

destacamentos pedagógicos), a introdução de “eixos dinamizadores das políticas 

educativas [como] a descentralização dos sistemas, a transformação dos estilos de 

gestão, o fortalecimento da autonomia, a introdução das novas tecnologias de 

comunicação e o aperfeiçoamento da profissionalização docente” (p. 9) a introdução 

de um canal de TV centralizado com aulas padronizadas das disciplinas 

fundamentalmente das priorizadas: Espanhol, Matemática e História em 2002. 

Martin Carnoy, relata em a Vantagem Acadêmica de Cuba (CARNOY, [2007] 

2009) os resultados da investigação comparativa a que se propôs sobre se o estado 

era capaz de compensar a falta de capital social dos alunos (de baixa renda), 

criando capital social a partir da escola:  

 

Nosso desafio é ir além do capital social familiar para avaliar os 
efeitos do capital social gerado pelo Estado. Acreditamos que o 
capital social gerado pelo Estado, em suas diversas formas, tem um 
impacto importante na atmosfera de sala de aula (comportamento do 
estudante) e, dessa maneira, afeta o tempo que os professores 
gastam ensinando habilidades cognitivas. Também pode moldar a 
organização escolar e influenciar bastante o papel administrativo dos 
diretores escolares; o controle que as autoridades têm sobre o 
comparecimento do professor e do aluno [...]; as expectativas que os 
pais têm em relação aos professores (e os professores em relação 
aos pais), no complexo processo de educação das crianças; o senso 
de responsabilidade e o compromisso dos professores e dos 
diretores escolares com a melhoria da aprendizagem dos estudantes 
e o foco da escolas no ensino, principalmente na escolas de baixa 
renda (CARNOY, [2007] 2009;p. 87) 

 

 A partir dos dados Latin American Laboratory for Assessment of the Quality 

of Education (LLECE)159, na sua primeira edição (First Regional Comparative and 

Explanatory Study (PERCE)160, de 1997, (a metodologia do estudo é apresentada 

nas pgs. 91-110), identificando os seguintes fatores que explicariam a construção do 

capital social pelo estado (que o autor define como o contexto social [dos alunos]) 

                                            

159 http://www.unesco.org/new/en/santiago/education/education-assessment-llece/ 
160 This study, implemented by the Latin American Laboratory for Assessment of the Quality of Education 
(LLECE) in 1997, obtained the first comparable data on learning achievement in the areas addressed among 
schoolchildren in Latin America and the Caribbean. This joint effort reflected one of the continent’s most 
significant political achievements in the field of education, with the creation of an agreement between 13 
countries. (entre os países testados, estão o Brasil, Chile e Cuba, que são o que foram analisados em mais 
detalhes pelo autor). Disponível em: http://www.unesco.org/new/en/santiago/education/education-assessment-
llece/first-regional-comparative-and-explanatory-study/: 

http://www.unesco.org/new/en/santiago/education/education-assessment-llece/
http://www.unesco.org/new/en/santiago/education/education-assessment-llece/first-regional-comparative-and-explanatory-study/
http://www.unesco.org/new/en/santiago/education/education-assessment-llece/first-regional-comparative-and-explanatory-study/
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que, segundo ele, têm relação com o progresso acadêmico de alunos de baixa 

renda em países em desenvolvimento (Ib. p. 110-111) e que explica a “Vantagem 

Acadêmica de Cuba”: 

a) a baixa frequência do trabalho infantil fora de casa (indicador do grau de 

capital social gerado pelo estado), que praticamente inexiste em Cuba, em 

contraste com os demais países estudados [Brasil e Chile]; 

b) o baixo nível de brigas em sala de aula; 

c) a autonomia do Diretor; e  

d) a frequência à pré-escola. 

Depois, por meio de visitas a autoridades educacionais e escolas do Brasil, 

Chile e Cuba, o autor detalhou fatores intraescolares para explicar melhor o porquê 

da vantagem acadêmica dos alunos de Cuba, resumindo o que julga como uma 

resposta óbvia:  

 

[...] as crianças cubanas frequentam escolas que são intensamente 
focadas no ensino e possuem uma equipe de professores bem 
capacitados e regularmente supervisionados, em um ambiente social 
dedicado ao alto desempenho acadêmico para todos os grupos 
sociais. A combinação de ensino de qualidade com altas 
expectativas acadêmicas e uma hierarquia de gestão escolar 
rigidamente controlada, com objetivos bem definidos, tornam o 
sistema cubano digno de confiança. [...] Na essência, a educação 
cubana oferece à maioria dos alunos uma educação básica que 
somente crianças de classe média alta recebem em outros países da 
América Latina. (Ib.; p. 191) 

 

O autor resume em seu livro, uma das constatações genéricas apresentadas 

no Capítulo 1 e reforçada no extrato do diagnóstico do Banco Mundial acima: “[o]s 

estudantes latino-americanos tiram notas menores que os estudantes europeus 

porque, em parte, os latino-americanos possuem recursos acadêmicos familiares 

menores” (CARNOY, [2007] 2009;p.192), mas os alunos cubanos além de contar 

com famílias com capital social escolar e acadêmico acima da média da América 

Latina, ainda contam com o estado para ajudar a construí-lo ou a compensá-lo a 

partir da escola: 
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Os controles sociais rígidos do governo não são bons para as 
liberdades individuais dos adultos, mas garantem que crianças de 
baixa renda vivam em ambientes sem violência, possam estudar em 
salas de aula com poucos distúrbios incitados por estudantes e 
freuqentem escolas com mais diversidade social. Em um sentindo 
importante, os direitos das crianças e baixa renda são muito mais 
protegidos do que em outros países latino-americanos, enquanto que 
o direitos dos adultos e, em um grau muito menor, os direitos das 
crianças de classe média alta são reduzidos (Ib.;p.192) 

 

As lições que Carnoy tirou de seu estudo e que julga “transferíveis” para 

qualquer país são que: 1) o papel social gerado pelo estado é importante; 2) o 

currículo tem importância, mas a sua implementação depende da capacidade 

docente; 3) a formação docente precisa estar intimamente coordenada com o 

currículo existente: isso não acontece expontaneamente; e 4) liderança pedagógica 

e supervisão são chave para a melhoria do ensino: incentivos de mercado não são 

substitutos de boa gestão. 

 

O alto desempenho dos estudantes cubanos não é um acaso feliz. 
[...] [É] o resultado da melhor preparação docente, de um currículo 
mais exigente e do foco mais instrucional das escolas, de cima para 
baixo. Essa última descoberta é a mais importante porque é a mais 
“transferível” para outros países. (Ib.; p.193) 

[...] O caminho para uma melhor educação nas sociedades 
democráticas não precisa ser uma volta ao autoritarismo [...], mas o 
Estado tem que ser muito mais que um fiador da educação de 
qualidade para todos: o Estado deve assumir a responsabilidade 
pública pelo sucesso das crianças. O Estado deve ser um ativista 
eficaz na transformação da gestão escolar, rumo a um maior controle 
sobre o que acontece na escola. (Ib.; p.210) 

 

Nas suas recomendações finais, Martin Carnoy, aponta enfrentamentos 

essenciais para institucionalizar a educação de qualidade para todos. Essas 

disputas podem ser de caráter político, quando se está em uma democracia, o que, 

como se sabe, não é o caso de Cuba, ou apenas decisões administrativas. Essa 

necessidade de consumir capital político para implementar reformas educacionais do 

tipo qualidade (que são muito diferentes das de acesso e expansão) em ambientes 

democráticos é retomada no Capítulo 4. Entretanto, é fundamental que se 

compreenda a natureza das escolhas que precisam ser feitas (e que foram feitas 

também na Inglaterra, em Ontário e em Sobral), para construir a resposta à segunda 
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pergunta da presente pesquisa, sobre a transferibilidade ou replicabilidade das 

políticas de qualidade impementadas em Sobral. 

 

Ele [o estado] precisa assumir plena responsabilidade pela melhoria 
do ensino, mesmo à custa de reduzir a autonomia acdêmica e 
administrativa das escolas de Educação que fazem a formação inicial 
dos professores, e de reduzir a autonomia dos professores em sala 
de aula, quando não apresentam a criatividade e a competência para 
atuar em alto nível. O Estado deve garantir que todos os profesores 
sejam eficazes na produção da aprendizagem dos alunos, avaliando 
seu desempenho com regularidade, desde a certificação inicial até a 
supervisão de seu trabalho nas salas de aula. (CARNOY, [2007] 
2009; p. 210) 

 

Para finalizar, o autor retoma a base da crença dos “pais” da escola eficaz 

descritos na sessão 3.2.3: 

 

Ao definir altos padrões para as escolas e para os professores, e 
fiscalizar seu cumprimento, o Estado diminui a necessidade dos pais 
de se afligir a escola para a qual deve mandar seus filhos, pois quase 
todas oferecem educação de qualidade razoável de modo 
semelhante. Isso é o que a sociedade deseja de um Estado 
democrático e é isso que a sociedade deveria obter. (Id. Ib.; p 210) 

 

Portugal 

 

Portugal vem introduzindo mecanismos de aumento da qualidade e da 

equidade no ensino público há mais de uma década, seguindo o mesmo “receituário” 

das escolas eficazes: maior controle dos objetivos pedagógicos, da qualidade dos 

materiais didáticos, aumento das exigências para ingresso e permanência na 

carreira docente e um sistema de avaliação de desempenho dos alunos mais 

rigoroso. As seguintes medidas específicas foram adotadas a partir de 2011: 

redução da dispersão curricular; reforço [na carga horária] do Português, da 

Matemática, das Ciências e das Línguas Estrangeiras, da História e da Geografia; 

Inglês obrigatório durante 7 anos (com certificação no 9º ano pelo Cambridge 

English Language Assessment da Universidade de Cambridge); promoção de maior 

rigor e exigência, com avaliações externas no final de cada ciclo; introdução de 
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metas curriculares ambiciosas e bem estruturadas como referência para o ensino e 

para a avaliação; formação docente na implementação dos novos currículos, a 

introdução de processos mais objetivos e transparentes de avaliação e certificação 

de livros didáticos, criação do Instituto [independente] de Avaliação Educativa, em 

substituição ao anteior que era subordinado ao Ministério. (PORTUGAL, 2015) 

 

Uma tendência curricular internacional, marcante desde o início do 
presente século, é a explicitação e especificação, por parte de cada 
país, dos conhecimentos que os alunos devem alcançar e das 
capacidades que devem desenvolver em cada disciplina. [...] A 
decisão da elaboração dos programas e metas curriculares do ensino 
básico e do ensino secundário em Portugal teve como objetivo definir 
objetivos claros, rigorosos, mensuráveis e avaliáveis e enquadrou-se 
no processo de aperfeiçoamento do currículo que começou com a 
revisão da estrutura curricular. 

[...] 

A uniformização curricular, subjacente à construção das metas, é 
assim uma opção estratégica que se fundamenta no facto de, ao 
facultar-se a todos os alunos, por via da escolaridade, o que é 
essencial aprender em cada disciplina, se estar a laborar no sentido 
da concretização do princípio da igualdade de oportunidades, que 
tem conduzido a escola ocidental. Reconhece-se que à escola cabe 
um papel fundamental no desenvolvimento dos alunos, pelo que se 
preconiza que o currículo deve ser construído de modo a que 
possam promover as suas capacidades cognitivas. [Tomando como 
base] os seguintes princípios:  

 – As metas são únicas, devendo, nessa medida, ser alcançadas por 
todos os alunos, permitindo, assim, uma igualdade de oportunidades; 

 – O nível de aprendizagem estabelecido deve traduzir um 
compromisso entre o nível médio e o nível alto, condição para que se 
promova o desenvolvimento de todos. (PORTUGAL, 2015; p. 50-51) 

 

3.3.2 A aplicação dos conceitos de escola eficaz em Sobral 

Um conjunto de conceitos e práticas de escola eficaz chegou a Sobral com o 

Programa Escola Campeã (PEC), por meio de uma segunda parceria do Município 

com o Instituto Ayrton Senna (IAS). O Programa tinha sido originalmente produzido 

como componente das ações de melhoria da qualidade da educação do Projeto 

Bahia do Banco Mundial (2000-2003) naquele estado. O manual de operação do 

programa tinha sido elaborado por João Batista de Araújo Oliveira para a Fundação 

Luis Eduardo Magalhães e teve seus direitos de uso cedidos para o IAS, que captou 
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recursos, inicialmente da Fundação Banco do Brasil, para implementá-lo em um 

grupo inicial de municípios161,162. Posteriormente, outras empresas juntaram-se 

como financiadores, mas o controle total do projeto ficava a cargo do IAS, tendo a 

operação com os municípios terceirizada para uma empresa de gestão educacional, 

a AUGE Tecnologia e Sistemas. A "receita" do programa Educar para Vencer tem 

seus ingredientes listados nas pgs. 17-19 do manual “Gestão Escolar – Gerenciando 

a Escola Eficaz: Conceitos e Instrumentos” (FUNDAÇÃO LUIZ EDUARDO 

MAGALHÃES, 2000): liderança, expectativas, atmosfera, autonomia pedagógica, 

uso do tempo, acompanhamento do progresso do aluno, profissionalismo e apoio e 

participação dos pais. O quadro a seguir resume a contribução de cada ingrediente 

para o resultado final, de acordo com seus autores163, e nele pode-se reconhecer as 

listas de recomendações dos primórdios dos estudos sobre eficácia escolar, 

resumidos na Tabela 3.2.1.1 – Correlates of Effective Schools: The First and Second 

Generation (LEZOTTE, 1991). 

Conhecer essa receita é o primeiro passo para compreender o funcionamento 

institucional da Rede Municipal de Sobral. No Capítulo anterior foi mostrada a 

importância da definição de um processo completo de alfabetização, que levasse em 

conta todas as fases cognitivas que devem ser desenvolvidas com os alunos. Sem a 

organização institucional que o PEC induziu em Sobral (não necessariamente nos 

demais municípios, como se verá a seguir), a Rede provavelmente não teria 

evoluído do estágio – já avançado em relação a boa parte dos municípios brasileiros 

– de alfabetizar todos os seus alunos para uma Rede madura, com capacidade 

técnica de alto nível, com potencial para se reinventar e alcançar metas cada vez 

mais ambiciosas de forma sustentável. O acaso de receber um manual pronto sem 

                                            
161 O Programa abrangeu, pelo menos inicialmente, os seguintes municípios: Altamira (PA), Anápolis (GO), 
Aracruz (E-S), Araguaína (TO), Balsas (MA), Boca do Acre (AM), Cabedelo (PB), Cáceres (MT), Campina 
Grande (PB), Campo Grande (MS), Campos dos Goytacazes (RJ), Caruaru (PE), Codó (MA), Conde (BA), 
Coruripe (AL), Cruzeiro do Sul (AC), Currais Novos (RN), Estância (SE), Iguatu (CE), Ilhéus (BA), Itajaí (SC), 
Joinville (SC), Ji-Paraná (RO); Juazeiro do Norte (CE), Lagarto (SE), Macaé (RJ), Marília (SP), Montes Claros 
(MG), Mossoró (RN), Palmas (TO), Paracatu (MG), Petrolina (PE), Piripiri (PI), Ponta Grossa (PR), Rio Verde 
(GO), Sabará (MG), Santa Maria (RS), Santarém (PA), São José do Rio Preto (SP), São José dos Pinhais (PR), 
São Mateus (ES), São Vicente (SP), Sapiranga (RS), Serra (ES), Sinop (MT), Sobral (CE) e Teresina (PI). 
(LELLIS, 2007 e EBC, 2003) 
162 http://memoria.ebc.com.br/agenciabrasil/noticia/2003-04-19/prefeitos-do-programa-escola-campea-se-reunem-
em-brasilia 
163 O Relatório do Inep sobre a política educacional de Sobral, já mencionado (Vencendo o Desafio da 
Apredizagem nas Séries Iniciais: a Experiência de Sobral/CE – INEP, 2005) conta em detalhes alguns elementos 
da operacionalização das reformas no Município, portanto complementa as informações desta sessão. 

 

http://memoria.ebc.com.br/agenciabrasil/noticia/2003-04-19/prefeitos-do-programa-escola-campea-se-reunem-em-brasilia
http://memoria.ebc.com.br/agenciabrasil/noticia/2003-04-19/prefeitos-do-programa-escola-campea-se-reunem-em-brasilia
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dúvida ajudou, poia a rede de Sobral dificilmente teria sozinha conseguido chegar, 

pelo menos não tão rapidamente, à receita da eficácia escolar sozinha. 

Tabela 3.3.2.1 – Resumo dos componentes principais do Programa Educar para 
Vencer (Programa Escola Campeã)  

Ingrediente Mecanismo de contribuição para a eficácia da escola 

Liderança O Diretor da escola é sua peça-chave, é ele quem determina o clima 
emocional e intelectual da escola. Escolher bem o seu Diretor é o mais 
decisivo e de impacto mais imediato para tornar uma escola eficaz. 

Expectativas A escola eficaz é aquela que aposta no sucesso do aluno. É a que se 
compromete a fazer todo aluno dar certo. A escola eficaz abraça a 
pedagogia do sucesso, não a pedagogia da repetência. 

Atmosfera O ambiente é propício à aprendizagem. As regras e seu funcionamento, os 
calendários e horários, os programas de ensino e atividades curriculares e 
extracurriculares, até mesmo as festas e solenidades giram em torno do 
objetivo central da escola: fazer o aluno aprender. 

Autonomia 
pedagógica 

Os professores e dirigentes se sentem responsáveis e se responsabilizam 
pelas decisões pedagógicas, a escola conta com um programa de ensino 
compartilhado por todos, a partir do estabelecimento de altos padrões de 
desempenho, com os quais se compromete. 

Uso do tempo O tempo é o recurso mais precioso da escola e o tempo dos professores é o 
insumo mais caro. O tempo dos alunos também é precioso, passa depressa 
e se o aluno não aprende, terá muito mais dificuldade depois. O tempo da 
escola eficaz se reflete no calendário, no ritmo das atividades, no rigoroso 
cumprimeiro do ano letivo e das horas-aula. 

Acompanhamento 
do progresso do 
aluno 

Os professores e dirigentes sempre sabem "em que ponto" está o aluno: se 
está aprendendo, o que está aprendendo, que progresso está fazendo. [...] 
a avaliação serve, principalmente, para que professores e dirigentes 
acionem as medidas preventivas e corretivas. 

Profissionalismo Dirigentes e professores são escolhidos por critérios de competência e 
trabalham de maneira profissional. [...] as estratégias de capacitação e 
desenvolvimento pessoal e profissional são focadas no programa de ensino 
dos alunos e são decididas na escola. 

Apoio e 
participação dos 
pais 

Os pais acreditam nos filhos e na capacidade da escola em assegurar-lhes 
o sucesso. Participam ativamente da vida escolar dos filhos em casa e na 
escola, seja como voluntários ou membros das organizações escolares, 
como o colegiado escolar. 

Fonte: FUNDAÇÃO LUIS EDUARDO MAGALHÃES. Gestão Escolar – Gerenciando a Escola Eficaz: Conceitos e 
Instrumentos. Salvador, BA: Secretaria de Estado da Educação da BAHIA, 2000; p. 17-19 

 

Nesta sessão, serão apresentados os instrumentos legais introduzidos na 

Rede Municipal de Sobral a partir da implementação do Programa Escola Campeã 

no Município em janeiro de 2000. A categorização dos instrumentos seguirá a da 

Tabela anterior para se verificar a aderência aos princípios e conceitos da escola 

eficaz na institucionalização da receita do Programa. 
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Tabela 3.3.2.2 – Resumo dos componentes principais do Programa Educar para 
Vencer (Programa Escola Campeã)  

Ingrediente Instrumentos legais implementados na Rede na vigência do PEC 
(2000-2004)  

Liderança Lei 256/2000 instituiu o Plano de Carreira e Remuneração (PCR) do 
Grupo Ocupacional do Magistério (MAG), que inclui os Diretores e 
demais profissionais do magistério envolvidos em cargos de liderança 
pedagógica 

Expectativas Lei 488/2004 que estabelece a política de alfabetização na 1ª série 
básica e 1ª série regular do ensino fundamental, e estabelece claramente 
as responsabilidades de cada nível de autoridade  

Atmosfera NA 

Autonomia 
pedagógica 

Lei 312/2001 que instituiu o Fundo de Autonomia das Escolas (Fundae) 
para despesas de cada escola com custeio, exceto com pessoal, 
manutenção e pequenos investimentos, fiscalizado pela Seduc, com 
deliberação pelo Conselho escolar (criado pela Lei 103/1997, por 
exigência e com orientações do Fundef), formado por representantes de 
pais, alunos e profissionais da educação, com as atribuições descritas no 
quadro 3.3.2.1 a seguir e Decreto 331/2001 

Uso do tempo Lei 294/2001 instituiu o ensino fundamental de 9 anos, com início aos 6 
anos e Lei 488 de 2004 que dispõe sobre a política de alfabetização na 1ª 
série básica e 1ª série regular do ensino fundamental  

Acompanhamento 
do progresso do 
aluno 

Ver itens específicos da lei 256/2000, Decreto 558/2003 com as faixas de 
metas para alfabetização (ver condicionantes a seguir) 

Profissionalismo Lei 256/2000 instituiu o Plano de Carreira e Remuneração (PCR) do 
Grupo Ocupacional do Magistério (MAG)* define profissionalização da 
seguinte forma: a) vocação, dedicação ao magistério e qualificação 
profissional, objetivando o sucesso do aluno e o desenvolvimento 
na carreira; b) remuneração condigna; c) melhoria da qualidade do 
ensino; d) ingresso exclusivamente por concurso público de provas e 
títulos; e) aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com 
licenciamento periódico remunerado para este fim; f) estímulo à 
produtividade e ao trabalho em sala de aula; g) progresso funcional 
baseado na titulação e habilitação, na avaliação de desempenho e 
conhecimento; h) período reservado a estudos, planejamento e 
avaliação, incluído na jornada de trabalho; i) condições adequadas 
de trabalho. 
A mesma normativa também prevê gratificação anual com base em: 
assiduidade e pontualidade no cumprimento das suas diversas atividades 
profissionais e comunitárias; qualidade do seu desempenho, verificada 
pelo rendimento dos alunos e estendida para todos os profissionais de 
magistério que estiver no exercício pleno das suas atividades, nas 
escolas que tiverem alcançado avanços significativos no rendimento 
discente. ** 

Apoio e 
participação dos 
pais 

Ver itens específicos da Lei de Conselhos escolares e do Decreto que 
regulamenta os repasse do Fundae 

Nota: * A Lei 123 de 1997 instituiu o concurso de provas e títulos e estágio probatório de 2 anos para seleção 
para o “Grupo Ocupacional do Magistério Municipal” para cargos do magistério no ensino fundamental para 20 
ou 40 horas semanais, com previsão de 4 horas atividade semanais de para os professores de ed. Inf e 
fundamental I e criação da Comissão Permanente de Profissionais da Educação (CPPE), formada por 
representantes da Seduc e por indicados pelos respectivos sindicatos para companhar sua aplicação e decidir 
sobre os critérios de avaliação docente – conforme exigência do Fundef e da LDB 
** Além disso, prevê que os ocupantes dos cargos de provimento efetivo fiquem sujeitos ao cumprimento 
obrigatório do estágio probatório de 3 anos entre a posse e a investidura permanente e regimes com 20 ou 40 
horas + 2 horas atividade por semana, que podem ser cumpridas na escola ou fora, sendo que são assim 
definidas: as horas-atividade correspondem as horas de trabalho do professor destinadas à preparação e 
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avaliação do trabalho didático, à colaboração com a administração escolar, às reuniões pedagógicas, à 
articulação com a comunidade e ao aperfeiçoamento profissional, de acordo com a proposta pedagógica de cada 
Escola, compreendendo assim, o trabalho individual do professor na preparação das aulas, na correção das 
tarefas dos alunos e nos trabalhos coletivos de reuniões, estudos e de atendimento aos pais dos alunos. 

O Quadro abaixo apresenta o artigo 13 da Lei Municipal 103/1997 que criou o 

Conselho Escolar, uma exigência da Lei do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do 

MagistérioFundef164,165. A forma detalhada de explicitar as atribuições já mostrava a 

disposição das autoridades de Sobral em organizar a Secretaria e as escolas da 

Rede de fato em torno dos objetivos de ensino, da integração com as famílias e 

comunidade e pela gestão democrática. 

Quadro 3.3.2.1 – Atribuições do Conselho Escolar criado pela Lei 103/1997 
(decorrente da Lei do Fundef) 

 

                                            
164 Emenda Constitucional nº 14, de setembro de 1996, e sua regulamentação está na Lei 9.424, de 24 de 
dezembro do mesmo ano, e no Decreto nº 2.264, de junho de 1997. 
165 Para detalhes de funcionamento do Fundef na prática, ver seu manual de implementação em: 
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/mo.pdf 
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Fonte: Reproduzido da Lei Municipal 103 de 25 de fevereiro de1997 que estabelece a criação dos Conselhos 
Escolares, conforme exigência da Lei do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de 
Valorização do Magistério (Fundef), por sua vez, criado pela Emenda Constitucional n.º 14, de setembro de 
1996, e regulamentado pela Lei n.º 9.424, de 24 de dezembro do mesmo ano, e pelo Decreto nº 2.264, de junho 
de 1997 

 

A Lei Municipal 294/2001, instituiu o ensino fundamental de 9 anos, criando a 

1ª série básica (que passou a atender alunos de 6 anos) e a regular (que era a 

existente, e atendia aos alunos a partir dos 7 anos), com isso, foram estabelecidas 

as metas prioritárias da política educacional do Município: meta 1, alfabetizar todos 

os alunos na 1ª série básica (6 anos) e na 1ª série regular (7 anos) e a meta 2, 

alfabetizar, de forma corretiva, todos os demais alunos das séries subsequentes que 

ainda não tivessem sido alfabetizados. As metas embasavam os repasses do Fundo 

de Autonomia das Escolas (Fundae) – Lei Municipal 312/2001 e Decreto Municipal 

331/2001 –, o Prêmio Escola Alfabetizadora (Lei Municipal 309/2001) e a política de 

gratificação (Lei Municipal 342/2002) que instituiu a gratificação para professores 

alfabetizadores de forma exclusiva para essas séries, mas que vem sendo 

sistematicamente expandida para as demais e atualmente prevê a gratificação para 

professores de todas as séries do ensino fundamental, com base no atingimento de 

metas de aprendizagem dos alunos e na frequência integral a atividades de suporte 

pedagógico. 

A Lei Municipal 312/2001 instituiu o Fundo de Autonomia das Escolas 

(Fundae), regulamentada pelo Decreto Municipal 331/2001, que previa que as 

escolas passariam a ser responsáveis pelo pagamento das contas de água, esgoto, 

energia e telefone; material de limpeza, gás e material de expediente da Direção, 

Coordenação Pedagógica e Secretaria da escola; serviços e pequenos reparos nas 

suas instalações; manutenção de equipamentos, sendo vedada a contratação de 

pessoal que não os relacionados aos serviços eventuais acima. As demais 

despesas, prioritariamente a compra de livros e outros materiais de ensino e 

atividades de formação docente, eram definidas pelos Conselhos Escolares. Os 

repasses, calculados a partir de um valor por aluno, pagos mensalmente, mas 

calculados a cada trimestre, eram divididos em duas partes, sendo 70% fixos e 30% 

dependentes do atingimento das metas estabelecidas pela Seduc que, em 2001, 

eram as seguintes, que valiam, cada uma, 25% da parcela variável de cada escola:  

1) mínimo de 85% de permanência dos alunos na escola:  



267   Capítulo 3 

2) mínimo de 85% de alfabetização nas 1ª séries básicas e regular; 

3) mínimo de 95% de alfabetização nas demais séries; e 

4) máximo de 30% de distorção idade-série de 1ª a 4ª série e de 40% de 5ª a 
8ª. 

Para receber os valores, as escolas também tinham que demonstrar que 

tinham: 

a) cumprido todo o cardápio da merenda para os três turnos de aula; 

b) pago todas as contas sem multas; 

c) cumprido os prazos de entrega de informações à Seduc; 

d) cumprido os prazos de prestação de contas; 

e) realizado as reuniões de pais e mestres mensalmente, com envio de seus 
relatórios para a Seduc; 

f) enviado à Seduc o relatório trimestral de presença de todos os alunos. 

 

Embora a política educacional de Sobral já viesse sendo institucionalizada por 

meio de um conjunto de normativas instituídas no município desde o primeiro 

mandato de Cid Gomes, houve clara influência dos conteúdos e recomendações do 

PEC na sua construção durante o segundo mandato. A normativa que mais exala as 

crenças, práticas e princípios de escola eficaz é a Lei Municipal 488 de 2004, que 

dispõe sobre a Política de Alfabetização na 1ª Série Básica e 1ª Série Regular do 

Ensino Fundamental, estabelecendo a seguinte divisão de responsabilidades: 

Tabela 3.3.2.3 – Instâncias e atribuições para a Política de Alfabetização na 1ª Série 
Básica e 1ª Série Regular do Ensino Fundamental (Lei 488/2004) 

Instância Atribuições, segundo a Lei 488/2004 

Prefeitura a) Garantir a estrutura física e os insumos básicos para que as escolas tenham 
boas condições de funcionamento; 
b) Estabelecer, através de Decreto, as diretrizes para a Correção do Fluxo 
Escolar através de programas de atendimento a alunos defasados em 
idade/série. 

Seduc a) Definir, anualmente, as diretrizes e metas que irão nortear a elaboração e/ ou 
a atualização do Plano de Desenvolvimento Escolar - PDE e dos documentos 
pedagógicos da escola com relação à alfabetização;  
b) Definir, através de ato normativo, o programa de ensino para a 1ª série básica 
e 1ª série regular; 
c) Definir o perfil do(a) professor(a) alfabetizador(a) para orientar as escolas no 
processo de escolha e lotação de professores na 1ª série básica e 1ª série 
regular; 
d) Realizar avaliação externa semestral de todos os alunos em processo de 
alfabetização; 
e) Acompanhar, mensalmente, através da superintendência escolar, os 
indicadores de gestão e os resultados das escolas; 
f) Apoiar e avaliar o desenvolvimento de cada escola frente às metas 
estabelecidas no Plano de Desenvolvimento Escolar - PDE em consonância com 
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as diretrizes e metas da gestão municipal; 
g) Acompanhar os planos de ação de cada escola para o atendimento dos 
alunos que não alcancem as metas de aprendizagem previstas para cada série, 
assim como para aqueles alunos portadores de necessidades especiais; 
h) Estabelecer a capacidade de atendimento em cada sala de aula de 1ª série, 
fixando o número de 25 (vinte e cinco) alunos como limite na 1ª básica e 30 
alunos na 1ª regular, admitindo-se exceções após análise e parecer da 
Secretaria de Desenvolvimento da Educação. 

Diretor a) Garantir o cumprimento dos 200 dias letivos e 800 horas/aulas estabelecidos 
na Lei 9.394/96 (LDB); 
b) Liderar a elaboração do Plano de Desenvolvimento Escolar (PDE) e dos 
demais documentos pedagógicos da escola, de maneira que estejam em 
consonância com as diretrizes e metas para a alfabetização de crianças, 
emanadas da Secretaria de Desenvolvimento da Educação; 
c) Responsabilizar-se pelo acompanhamento do desempenho acadêmico dos 
alunos e de seus resultados, considerando o Programa de Ensino em vigor no 
Município; 
d) Liderar o projeto pedagógico da escola de maneira a garantir a 
implementação de uma metodologia adequada e as intervenções necessárias 
para o bom desenvolvimento dos alunos; 
e) Proporcionar aos professores os recursos didáticos e o suporte pedagógico 
necessários para o desenvolvimento de suas atividades; 
f) Garantir o acompanhamento e as intervenções necessárias para os alunos 
que não estão alcançando as metas de aprendizagem estabelecidas pela escola 
em cada etapa; 
g) Avaliar, periódica e sistematicamente, os professores, de acordo com o 
previsto no Decreto nº 588, de 28 de outubro de 2003. 

Professor a) Aplicar, com qualidade, a metodologia adotada; 
b) Promover a avaliação continuada para detectar o progresso dos alunos; 
c) Buscar a sua permanente atualização; 
d) Fornecer, com fidedignidade, os dados dos alunos. 

Nota: Em 2004 o Município adotou o material didático do Instituto Alfa e Beto, que é utilizado até o presente 
como o principal método de alfabetização, mas agora ao final da educação infantil, seguido do material didático 
da Coleção Aprender, que segue a alfabetização com uma metodologia mais comumente utilizada no Brasil 
Fonte: Lei 488 de 6 de janeiro de 2004, que dispõe sobre a Política de Alfabetização na 1ª Série Básica e 1ª 
Série Regular do Ensino Fundamental 

 

Esse arcabouço legal é o segundo grande “segredo” das reformas 

educacionais de Sobral: uma gestão administrativa e pedagógica voltada para o 

direito de aprender de todos os alunos, para a formação sistemática de quadros 

técnicos, para a consolidação de um sistema de monitoramento pedagógico que é 

base da permanente evolução dos indicadores de performance de seus alunos, por 

meio de princípios de eficácia pedagógica, eficiência administrativa e gestão 

institucionalizada e democrática. 
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3.4 Críticas ao movimento das escolas eficazes e ao programa 
Escola Campeã 

A disseminação, desde os anos 1970, de pesquisas sobre o efeito das 

escolas no aprendizado de tipos diferentes de alunos, e a contínua busca para 

identificar, compreender, categorizar e generalizar, por meio de observação direta ou 

indireta, uma ampla gama de fatores intraescolares, fizeram com que os conceitos e 

práticas fossem se materializando em muitas escolas e sistemas educacionais, 

tornando-se políticas públicas cada vez mais naturalizadas, como se viu na sessão 

3.3.2. 

Entretanto, é natural que haja críticas não só às técnicas de obtenção das 

informações dentro das escolas, como também à adoção indiscriminada de suas 

descobertas e recomendações e à forma de deliberação e/ou de implementação de 

desenhos de políticas fundamentados no controle dos fatores intraescolares já 

identificados. 

No Brasil, as pesquisas sobre os fatores intraescolares não parecem ser a 

fonte principal de elaboração de desenhos de intervenção de políticas públicas (ver 

mais detalhes nos resultados dos questionários apresentados no Cap. 4). O tema 

ainda parece ser visto como novidade, ou excentricidade, aplicável apenas a países 

desenvolvidos, pois não seriam transponíveis diretamente para o contexto brasileiro, 

como já foi feito em Sobral. Há uma resistência ao termo “escolas eficazes” em si, 

sem muitas considerações ou curiosidade a respeito do que eles significam na 

gestão de escolas e redes. No contexto das políticas públicas internacionalmente 

comparadas, é mais surpreendente que Sobral seja um caso isolado, do que a 

regra, mesmo depois de programas massivos como o Fundescola tenham sido um 

esforço monumental na direção de transferir esse conhecimento acumulado em 

eficácia escolar para o Brasil.  

A próxima sessão apresenta as principais linhas de críticas relacionadas ao 

tema: a forma de identificação e de obtenção de informações sobre o funcionamento 

diferencial das escolas eficazes, a ligação delas com recomendações de agências 

multilaterais e a apropriação delas por entidades do setor privado, com e sem fins 

lucrativos. 
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3.4.1 Críticas à concepção das pesquisas 

É bem mais difícil encontrar críticas ao modelo, às práticas e aos conceitos 

normalmente associados à expressão “escolas eficazes”, do que produções 

repetitivas e reformuladas da mesma ideia – de que as escolas podem ou não 

funcionar para pessoas que chegam a elas sem estarem preparadas, motivadas e 

apoiadas para aprender, e que é fundamental identificar o que diferencia um tipo de 

caso do outro –. Desde o início da onda de resposta otimista com as possibilidades 

da escola, uma profusão de artigos, livros e afins foram produzidos sobre o tema. 

Um resumo sobre a evolução de como se pode controlar ou introduzir os fatores 

intraescolares está na Tabela 3.2.1.1. Nela, percebe-se que essas proposições 

sobre como tornar uma escola mais eficaz mudaram pouco em relação aos achados 

iniciais de seus pioneiros. Embora não faltem tentativas de reempacotar as ideias, 

jamais foram revogados ou renegados em sua concepção geral. Brooke e Soares 

(2008) mostram que houve conflitos de opinião a respeito do tema, alguns até 

acalorados, mas associam-nos mais ao contexto de implementação do tipo “stick 

and carrot”, “guela abaixo” do que propriamente ao seu conteúdo intrínseco, como 

veremos a seguir. 

Em 1982, Stewart Purkey e Marshall Smith fazem uma extensa revisão das 

pesquisas de campo e das revisões de literatura (“Effective Schools: a review”) e 

apontam os seguintes pontos fracos sobre a produção científica sobre o tema: a) 

como um conjunto díspar de abordagens investigativas estava sendo reduzido a um 

conjunto de receitas simplistas; b) como revisões dos mesmos trabalhos de 

investigação levavam à identificação de características de eficácia escolar diferentes 

entre si, mesmo que com alguns pontos em comum; c) como as revisões e os 

trabalhos originais, na maior parte, não faziam recomendações sobre como conduzir 

as mudanças necessárias nas escolas para que elas se tornassem eficazes – quer 

porque os autores não sabiam como, ou porque achavam que fazê-las não seria 

importante; d) como ingredientes iguais introduzidos em escolas diferentes em 

pontos diferentes no tempo poderiam produzir resultados similares, ignorando a 

dinâmica de “adaptação mútua” entre um plano e o ambiente onde ele deve ser 

implementado; e) como os advogados da escola eficaz passavam a sensação de 

que bastavam objetivos claros para transformar administradores fracos em fortes, 
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mudar as crenças de professores com expectativas baixas e para que a ordem 

possa brotar do caos e, por fim que f) como muitas das revisões tinham-se tornado 

incestuosas por citarem umas às outras. Os autores lembram também que os 

estudos careciam de dados empíricos que lhes permitissem conclusões 

quantitativas. (PURKEY; SMITH, 1982; p. 1-5. Tradução e adaptação nossa). 

Os autores listam como falhas técnicas nos estudos a forma de seleção das 

escolas para os estudos de campo, que era, em geral, feita pelo resultado da 

regressão dos resultados dos alunos, controlada pelo seu nível socioeconômico. 

Pela diferença em relação aos valores esperados, eram achados os outliers eficazes 

ou não, que deveriam ser investigados mais de perto. Os autores apontam que, além 

de não levar em conta o erro sistemático nos quais essas regressões podem 

incorrer, o que poderia ser corrigido por análises longitudinais dessas escolas, o 

mesmo método de seleção usado nos casos que analisaram (regressão e escolas 

de ensino elementar) levam à identificação de diferentes achados quando eram 

analisadas as características que diferenciavam as escolas eficazes das não 

eficazes. E continuam para apontar as falhas nas investigações de campo: contar 

com número reduzido de estudos de caso; agregar os achados por escola – o que 

pode mascarar efeitos de grupos de alunos dentro das escolas –; comparar escolas 

não eficazes e eficazes, ao invés de comparar cada tipo de escola com a média 

delas, e partir de critérios subjetivos para determinar o que seja uma escola de 

sucesso – por exemplo, deixar de considerar características da própria escola (como 

localização ou clientela) para diferenciá-las –. (PURKEY e SMITH, 1982; p. 8-11. 

Tradução e adaptação nossa). 

Mas, mesmo fazendo essas críticas sobre os processos de investigação, 

consideram que a literatura que emerge deles, apontando práticas escolares cheias 

de bom senso, que podem funcionar para qualquer tipo de instituição, não deve ser 

descartada por causa delas, uma vez que a descoberta de características das 

escolas eficazes, que segue uma lógica intuitiva, configuram “sementes para a 

evolução das escolas, que podem ser cultivadas em outros lugares”, mas que, por 

outro lado, também não devem ser incorporadas acriticamente (Ib.;p.26): 

 

Having expressed our reservations about the available research and 
writing on school effectiveness, we nevertheless find a substantive 
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case emerging from the literature. There is a good deal of common 
sense to the notion that a school is more likely to have relatively high 
reading or math scores if the staff agree to emphasize those subjects, 
are serious and purposeful about the task of teaching, expect 
students to learn, and create a safe and comfortable environment in 
which students accurately perceive the school's expectations for 
academic success and come to share them. Such a mixture of 
characteristics creates a climate that would encourage, if not 
guarantee, success in any endeavor from 1teaching dance, to 
building a winning football team, to improving children knowledge of 
American history. (Ib; p. 28) 

 

Sobre o aspecto de “bom senso” das “receitas” oriundas das pesquisas sobre 

a eficácia das escolas, vastamente propagadas e amplamente adotadas166 como 

forma de gerir escolas e redes, cabem aqui alguns comentários. Em primeiro lugar, 

em entrevista em dezembro de 2017167, Ivo Gomes, atual Prefeito de Sobral, que foi 

Chefe de Gabinete no primeiro mandato do irmão Cid Gomes e Secretário de 

Educação na primeira metade do segundo, disse que a reação dele à leitura dos 

manuais do PEC foi a de que eram “recomendações absolutamente óbvias, e que 

ele se espantava de como não tinham pensado nelas antes”. Em segundo, sobre o 

contexto, cabe relembrar que não foi apenas um pessimismo sobre a escola, que as 

pesquisas análogas às de Coleman suscitaram. Havia um pessimismo econômico no 

início dos anos 1970 e novamente nos 1980, com uma má vontade crescente de 

grupos de interesse em cada país, que passaram a questionar a legitimidade da 

cobertura indiscriminada do estado de bem-estar social e o custo cada vez mais 

elevado do aparato estatal. Um conjunto de receitas lógicas e fáceis de explicar para 

os contribuintes, além de conterem em si instrumentos de monitoramento da 

efetividade da alocação de recursos materiais e humanos para as escolas públicas, 

consistia numa forma de defendê-las como tal. Portanto, a disseminação da lógica e 

das formas de implementar escolas realmente eficazes precisa ser avaliada levando 

também esse aspecto em consideração. 

                                            
166 Edmonds and his colleagues began to disseminate these results widely at educational conferences, and they 
were accepted as the basis for educational reform by large numbers of school authorities. The unusually 
receptive response to the results by educational practitioners seems to be related, in part, to the argument that 
they were based upon sophisticated statistical inquiry and, in part, to the appeal to common sense. In any event, 
U.S. schools sought out training in effective school practices. The success of this proliferation is evidenced by the 
fact that the General Accounting Office of the U.S. published a report in 1988 that found that 41 percent of the 
Nation's school districts claimed to follow effective schools principles, and another 17 percent reported that they 
were planning to do so (U.S. General Accounting Office 1989). (LOCKHEED; LEVIN, 1991; p. 6) 
167 À autora. 
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Em relação às pesquisas, Purkey e Smith (1982) sugerem aprimoramentos 

para os estudos que procuram identificar características escolares sistemáticas que 

expliquem diferenças de desempenho de alunos com níveis socioeconômicos 

diferentes: o mais óbvio, segundo eles, é a necessidade de estudos longitudinais 

para selecionar as escolas a serem estudadas. Para as investigações dentro das 

escolas, estariam em aberto questões em relação a diferenças de estratégias para 

manter escolas com bom desempenho comparadas com as necessárias para 

melhorar o desempenho, além de especulações sobre se as mudanças 

demográficas em uma rede escolar ou a evolução cultural na sociedade em geral 

exigiriam reformas correspondentes para compensá-las ou como diferentes 

estratégias de melhoria afetam as subpopulações em uma escola.  

Mas a principal recomendação dos autores sobre as estratégias de eficácia 

dentro das escolas, e a que mais se aplica ao presente trabalho, é a identificação a 

respeito de um modelo de mudança de cultura e comportamento dentro das escolas 

e redes, por causa da natureza da hierarquia das escolas (ou da relativização desta, 

em relação a estruturas burocratizadas, nas quais funcionam bem os controles 

hierárquicos e racionais). Os autores explicam, que as salas de aula são ambientes 

de trabalho isolados, nas quais os professores trabalham de forma independente 

(loose coupling). Por causa dessa especificidade, mudanças de cultura 

organizacional em escolas precisam ser conquistadas pela liderança:  

 

The school culture model begins to resolve the dilemma posed by 
loose coupling. It assumes that changing schools requires changing 
people, their behaviors and attitudes, as well as school organization 
and norms. It assumes that consensus among the staff of a school is 
more powerful than avert control, without ignoring the need for 
leadership. Indeed, consensus emerges as a key factor in the school 
culture model. Building consensus around specified norms and goals 
becomes the focus of any school improvement strategy. […] 

And given the relative autonomy enjoyed by teachers, it is only logical 
to assume that they ultimately control the fate of efforts to alter a 
school's instructional climate and process. […] 

Though specific tactics may vary, the general strategy is best 
characterized as one that promotes collaborative planning, collegial 
work, and a school atmosphere conducive to experimentation and 
evaluation (PURKEY; SMITH, 1982; p. 33-34) 
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Mais fácil dizer que fazer. As táticas de convencimento que possam levar a 

um consenso sobre como conduzir o funcionamento de escolas não são óbvias e 

dependem das características dos indivíduos que compõem cada equipe. Esse é um 

ponto crucial a ser compreendido sobre escolas eficazes: a implementação de um 

receituário sem passar, nas equipes escolares, por reflexões relevantes – diferentes 

daquelas vazias e protelatórias, inerentes à resistência à mudança, por exemplo –

tem, obviamente, menos chance de se transformar em uma verdadeira cultura 

organizacional baseada na crença de que todos podem aprender. É preciso 

reconhecer que certos sacrifícios deverão ser feitos por pais, alunos e professores 

em prol de um objetivo que seja realmente percebido como compartilhado entre eles 

– essa disposição para a resiliência faz parte da cultura de sucesso escolar que em 

Sobral, substituiu a de fracasso. A clara divisão e repactuação permamente de 

responsabilidades faz parte da dinâmica de uma organização saudável e em 

constante evolução institucional. Assim, receitas que visam apenas economizar 

recursos, ao invés de otimizá-los a serviço do aprendizado de todos, não podem ser 

consideradas formas válidas de implementar uma cultura de escola eficaz. 

3.4.2 Críticas às intervenções de agências multilaterais em políticas 

educacionais 

Sabe-se que o PEC foi um Programa de disseminação de receitas de escolas 

eficazes conduzido por um instituto privado e com recursos de empresas públicas e 

privadas, a partir de um conteúdo elaborado no âmbito – e sob a orientação – do 

Banco Mundial e do Governo do Estado da Bahia. Essa combinação de instituições 

privadas com agências multilaterais, por si só, costuma ser antipatizada por várias 

razões. Às vezes há inconsistências ou incoerências no modelo de intervenção 

proposto, que não coadunam com especificidades locais. Em outras, pode haver 

falhas na mobilização e no convencimento dos agentes envolvidos e, em algumas 

tantas, pode ser uma forma de aglutinar resistências a reformas válidas – ou mesmo 

uma combinação de todas as opções. Está claro que nas escolas eficazes todos 

devem trabalhar mais: é imperioso combater o absenteísmo docente e discente, 

desenvolver a resiliência para aprender e ensinar assuntos cada vez mais 

complexos e desafiantes a alunos de todos os tipos e há, como foi dito, uma cultura 

organizacional de compromisso com o sucesso escolar a ser desenvolvida. Esses 
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tipos de desafios intrínsecos a uma escola eficaz, alteram as dinâmicas e interesses 

das pessoas que compõem as organizações e podem estar, por causa de suas 

características, sujeitos à oposição sistemática. Cada caso deve ser analisado 

levando o contexto de implementação em consideração. 

Tomando como base os resumos apresentados anteriormente sobre as 

recomendações de reformas educacionais do tipo qualidade feitas pela Cepal (1996) 

para países da América Latina e Banco Mundial (1990) de forma mais geral, para 

países em desenvolvimento e comparando-se com um relatório de iniciativa da Ação 

Educativa e da ActionAid sobre a atuação do Banco Mundial em projetos da área de 

educação no Brasil, percebe-se como eles foram percebidos por agentes atuantes 

no setor localmente. 

 

Conclui-se, portanto que, no âmbito das políticas preconizadas pelo 
Banco Mundial, a afirmação da educação como um direito universal é 
subsumida ante a perspectiva economicista em mais de um sentido. 
Primeiramente porque, visando a restrição do gasto público e a 
geração de superávit por parte dos países pobres e endividados, 
limitam-se as metas educacionais — com focalização no ensino 
primário — e o investimento em insumos essenciais como os 
professores. Além disso, incentiva a lógica de mercado como fator de 
eficiência dos sistemas de ensino, tanto pelo posicionamento das 
famílias como consumidoras de um serviço — chamando-as até 
mesmo a se co-responsabilizarem por sua manutenção — quanto 
franqueando os níveis educativos mais elevados à atividade 
capitalista por meio da privatização. (SILVA, AZZI, BOCK, 2007; 
p.17) 

 

As principais preocupações externadas no documento da Ação 

Educativa/ActionAid sobre a atuação do Banco (“Banco Mundial em Foco: um ensaio 

sobre a sua atuação na educação brasileira e na da América Latina”, 2007) nas 

políticas educacionais da América Latina em geral e no Brasil, em particular, são: a) 

a integração das políticas do Banco Mundial com as do Fundo Monetário 

Internacional (FMI) e com a Organização Mundial do Comércio (OMC) no sentido de 

forçar o Brasil a uma liberalização comercial; b) a focalização das políticas 

educacionais no ensino elementar [ISCED1] e na equidade de gênero, com 

transferência de recursos de outras etapas não essenciais para esta; c) cálculo das 

relações financeiras de custo-benefício, que levaria a se incorrer em uma “introjeção 

e institucionalização de valores da esfera do mercado no âmbito da educação”; d) 
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descentralização da educação, com os recursos sendo administrados pelas 

instituições escolares, ao invés do controle centralizado pelo governo; e) 

compartilhamento da responsabilidade por arrecadar recursos com a comunidade 

local, relativizando a responsabilidade do estado em garantir o financiamento à 

educação; f) constituição de sistemas de avaliação fortemente centralizados,  g) 

assistência técnica oferecida terceirizada por meio de especialistas contratados e 

que passam a atuam de dentro da máquina administrativa de cada país para 

verificar a execução dos projetos; h) suposições como a de que a qualidade das 

instalações escolares ou do material didático têm um impacto maior sobre a 

qualidade do ensino do que o aumento salarial aos professores, ou que classes com 

40-50 alunos por professor comporiam uma relação satisfatória e a recomendação 

de um teto salarial para professores de 3,6 vezes o PIB per capita do País; i) a 

avaliação da educação deveria tomar como base o desempenho dos professores em 

fornecer o serviço mais eficiente à sua clientela, que deveria ser fortalecida para 

avaliar a escola pela utilidade mercadológica do seu produto (SILVA, AZZI, BOCK, 

2007; p. 10-17) 

Nora Rut Krawczyk (2002) faz um detalhado levantamento da influência de 

organismos multilaterais na América Latina, destacando pontos como a opção pela 

privatização como principal medida para superar os problemas atuais das escolas 

públicas da região, a relativização das políticas de universalização e de equidade, e 

um certo desencanto com a educação como forma principal de combate à pobreza.  

 

Como conseqüência da negação das entranhas do modelo de 
desenvolvimento atual e do quadro simplista que se constrói para 
explicar o complexo cenário político, social e econômico que se 
perfila para os próximos anos, são aduzidas, como solução para os 
problemas educacionais e sociais, políticas públicas fragmentadas, 
contraditórias, mínimas, pontuais, além de privatizantes. 
(KRAWCZYK 2002 ;p. 59) 

 

Analisando o desenho do PEC e sua aplicação em Sobral apresentados na 

sessão 3.3.2, em comparação com as preocupações externadas pelas avaliações 

citadas acima talvez possa se concluir que houve uma forte aclimatação local dessa 

lógica privatista e simplificadora de uma realidade complexa que constitui a 

implementação de reformas de acesso e de qualidade em um município pobre, com 

http://www.bv.fapesp.br/pt/pesquisador/7157/nora-rut-krawczyk/
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taxas baixas de escolarização e histórico de clientelismo e patrimonialismo na 

gestão educacional. Sobral expandiu as matrículas e aumentou a cobertura 

educacional continuamente, inclusive, mais recentemente, expandindo a cobertura 

de ensino em tempo integral, ao mesmo tempo que usou o PEC como plataforma 

para organizar a gestão e sua Rede, com base na formação de capital humano 

educacional qualificado, gestão democratica, mas dentro de um contexto organizado 

e estruturado em torno de objetivos pedagógicos claros e monitorados, e na 

autonomia das escolas para atingir suas metas de aprendizagens que levam em 

conta a busca permanente da equidade de desempenho. 

Entretanto, há aspectos do desenho criticado acima que foram incorporados à 

estratégia de Sobral, como o foco na alfabetização e a análise permanente do custo-

benefício nas escolhas de alocação de recursos, por questões de limitação de 

recursos localmente. A sessão 3.4.4 mostra que Sobral vem conseguindo alfabetizar 

seus alunos de maneira sistemática e levando-os a apresentar bom desempenho, 

entre os melhores do Brasil, nas etapas posteriores – se bem que de forma mais 

intensa no 5º ano que no 9º ano e que ainda seja pouco perceptível no ENEM – com 

gastos por aluno compatíveis com o valor do Fundeb e com salários que não são 

mais altos que os do restante do Brasil. Ou seja, a educação em Sobral, apresenta 

característica não apenas de eficácia, mas de eficiência.  

Em relação às críticas ao modelo de reformas apontado acima e o que Sobral 

e o Ceará vêm fazendo, em termos de eficácia e eficiência, talvez o que deva ser 

melhor compreendido em comparação ao contexto nacional, é se o que foi 

conquistado até o momento não tenha sido fruto também (para além do esforço 

local, que, como visto, destaca-se francamente no cenário mais amplo do País) do 

que foi apontado no Capítulo 2 (e retomado no Capítulo 4): a incapacidade do Brasil 

de estabelecer indicadores de desempenho mais ambiciosos, ou seja, se os 

esforços de Sobral e do Ceará só se destacam no Brasil porque seus indicadores de 

performance são medíocres. Quanto a esse aspecto, tanto o Ceará, em 2012, 

quanto Sobral, em 2016, estão fazendo movimentos concretos de estabelecer novos 

objetivos curriculares para expandir os horizontes desses indicadores, mas ainda é 

muito cedo para verificar o efeito dessas iniciativas. 

F. Javier Murillo (2008) em “Enfoque, situación y desafíos de la investigación 

sobre eficacia escolar en América Latina y el Caribe” destaca alguns pontos 
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inerentes à investigação sobre eficácia escolar e como ela pode ser capturada por 

diferentes formas de conceber as responsabilidades sobre as escolas e justificar 

tanto uma relação entre governo, escolas e docentes tumultuosa e de desconfiança 

mútua, quanto harmônica e colaborativa: 

 

[...] por un lado, los investigadores de ideología conservadora han 
tachado a la investigación sobre eficacia escolar como progresista, 
dado que se preocupan de cuestiones tales como la equidad en los 
resultados para alumnos desaventajados o para las minorías; prestan 
excesiva atención a las clases bajas y establecen perfectamente la 
relación entre estatus socioeconómico y rendimiento para hablar de 
escuelas eficaces. Pero también se ha criticado a este movimiento 
por su carácter neoliberal, por tener uma visión “mecanicista” del 
proceso educativo o por no prestar la atención debida a la relación 
entre situación socioeconómica y rendimiento educativo.  

Se nos ocurren varias razones que justifiquen esas claras 
contradicciones. Hay que tener en cuenta que la investigación sobre 
eficacia escolar no es, como algunos piensan, un campo homogéneo 
y bien definido, en él conviven investigadores de diferente formación 
y distinta perspectiva ideológica. Pero también es necesario 
recordar que la investigación sobre eficacia escolar siempre 
será políticamente controvertida, dado que aborda la naturaleza 
y los propósitos de la educación. (MURILLO, 2008. Grifo nosso) 

 

3.4.3 Críticas pelo uso privado do conceito de escola eficaz 

Um outro conjunto de críticas, que combina o modelo das escolas eficazes e 

a atuação de organismos internacionais como o Banco Mundial (que, é preciso 

deixar bem claro, não são a mesma coisa, embora organismos internacionais 

estejam sendo, sem sombra de dúvidas, influenciados por essa lógica) é a 

participação ou a interferência de entidades privadas na gestão de escolas e redes 

públicas de ensino, assim como entrada de interesses privados e comerciais como 

mais um tipo de ator na disputa pelos recursos estatais disponíveis para a educação. 

Um sistema educacional é um empreendimento complexo e caro, quando começam 

a aumentar os recursos materiais disponíveis para esse fim, imediatamente criam-se 

mercados para uma miríade de bens e serviços. Há bens e serviços que contribuem 

para a eficácia e a eficiência das escolas, há os que são apenas gastos ineficazes e 

há os deletérios, que, no mínimo, roubam a atenção e a energia dos constituintes do 
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ambiente pedagógico para satisfazer interesses, alheios aos interesses dos alunos e 

professores, ou até predatórios no sentido de minar o valor da escola como um todo.  

A aquisição de todo o tipo de solução deveria estar sujeita, em primeiro lugar, 

à análise de sua contribuição objetiva para o binômio eficácia escolar e eficiência 

econômica. Entretanto, o componente da vantagem competitiva da capacidade de 

marketing educacional sobre as dinâmicas escolares não é desprezível (como será 

caracterizado a seguir): em um mercado em expansão, decorrente do aumento do 

interesse pela educação escolar eficaz e da demanda institucionalizada por mais 

recursos (como o caso do PNE descrito no Capítulo 4), é esperado o aumento da 

concorrência por recursos. Entretanto, muitos dos grupos novos na disputa têm mais 

competência, maior agressividade e disposição organizacional que os tradicionais – 

os próprios professores, as escolas de formação docente, universidades e afins –. 

Os concorrentes entrantes, ou que desejam aumentar seu market share, são 

editoras, empresas de avaliação, de equipamentos tecnológicos e, mais 

recentemente, entidades sem fins lucrativos que valem-se do marketing da 

benemerência (um verdadeiro Leviatã, segundo Lelis (2007; p. 298). Para não falar 

na nova praga da atualidade, os aplicativos educacionais que prometem resolver 

todos os problemas de professores, alunos e pais. Este é o foco da presente sessão. 

A citação a seguir ficou famosa (BROOKE; SOARES, 2008) no contexto da 

criação do Office for Standards in Education, Children's Services and Skills (Ofsted) 

na Inglaterra – uma espécie de Organização da Sociedade Civil de Interesse Público 

(Oscip) estabelecida pelo governo do Reino Unido para o monitoramento da 

implementação da lógica de escolas eficazes naquele contexto e que atualmente 

monitora todas as atividades relacionadas ao desenvolvimento infantil, da 

qualificação e avaliação externa de diretores de escolas, à qualificação de babás, 

passando pela formação docente e observação das aulas. Um verdadeiro Big 

Brother (ORWELL, [1949] 2005)! 

 

A eficácia escolar tornou-se uma indústria internacional. Suas 
atividades abrangem quatro processos: pesquisa, desenvolvimento, 
marketing e vendas. A pesquisa envolve a construção de novos 
protótipos; o desenvolvimento envolve a mercantilização desses 
protótipos; o marketing envolve a promoção dessas mercadorias; e 
as vendas envolvem o esforço para garantir que o retorno de 
mercado seja superior ao investimento financeiro. A indústria de 
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eficácia escolar, portanto, fica na intersecção de pesquisa 
educacional e uma agenda política muito mais ampla – a engenharia 
social. (HAMILTON, 1996; p. 54. Tradução nossa) 

 

Lelis, que analisou a implementação do Programa Escola Campeã no 

Município de Montes Claros, em Minas Gerais (LELIS, 2007), baseia sua crítica ao 

programa na questão da apropriação do estado por entidades privadas. A autora 

parte da concepção “Estado Restrito” para justificar a interferência privada na gestão 

pública e busca “nas concepções marxistas, a fundamentação teórico-conceitual [...] 

numa perspectiva que se pretende histórico-crítica” para analisar a “invenção do 

atual sustentáculo da reestruturação do último ciclo do capitalismo”, associando o 

Instituto Ayrton Senna (IAS) e seus projetos a uma estratégia mais ampla de 

operacionalização do neoliberalismo. Assim, segundo a autora, um estado que quer 

se desresponsabilizar da resolução das questões sociais valer-se-ia de entidades 

não governamentais para induzir uma contrarreforma do estado com projetos de 

intervenção capitalista. 

A autora participou ativamente da introdução de dois programas do IAS, os 

mesmos que foram cruciais na estruturação das reformas de qualidade de Sobral: o 

PAB e o PEC, nos mesmos ciclos de implementação (1997-1999 e 2001-2004), daí 

o interesse no seu relato). Sua atuação em vários cargos de cunho pedagógico na 

Secretaria de Educação no próprio Município, assim como consultora do IAS em 

outro município, lhe deu uma perspectiva bem detalhada da lógica, dos mecanismos 

e da implementação dos dois programas. Em relação ao PEC, resumidamente, 

mostra como a gestão do Programa interferia na gestão da Rede, por meio de uma 

rígida supervisão da sua implementação, mesmo que desse a aparência de 

promover a autonomia das escolas e dos profissionais da Rede, mas controlando a 

concepção de seu trabalho. A autora analisa também a concepção dos programas 

como uma forma de introduzir conceitos da teoria do capital humano para agregar 

valor no ensino, de economicismo gerencial por meio de conceitos de Qualidade 

Total, de submisão das escolas a processos de avaliação de custo vs. benefício e de 

adequação de princípios de mercado aos municípios participantes (p. 67), fazendo 

uma breve menção ao termo escola eficaz e a alguns de seus conceitos essenciais, 

sem, entretanto, desenvolver uma crítica direta a eles (p. 87). Se, por um lado a 

autora dá lugar ao chavão de que “se o aluno não aprende, o problema está na 
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escola” (p.86), a resposta à capacidade educativa da escola, segundo ela, estaria no 

tipo de ordenação social e econômica [e não na escola] e resume: “a teoria das 

escolas eficazes não é falsa nem verdadeira, ela é tão somente estéril para a 

realidade brasileira” (p. 88)  

Lelis denuncia uma indevida substituição do poder decisório do estado 

localmente pela entidade implementadora do PEC em seu município: 

 

De modo geral, em todas as instâncias, ações e deliberações 
emanados do Escola Campeã, ficou clara a estratégia do Programa 
em transferir o poder de comando e governância da Secretaria 
Municipal de Educação para a entidade “público-privada”, deixando-a 
a mercê das suas influências, políticas e determinações. O que 
ocorreu na Rede Municipal de Educação foi um verdadeiro 
retrocesso, uma desestatização em nível de gestão das políticas 
públicas. (LELIS, 2007; p. 297) 

 

Entretanto, reconhece a validade do desenho e de suas premissas: 

 

Todavia, compactuamos com o Programa sobre a importância dos 
dados estatísticos no planejamento e avaliação das políticas 
públicas, de se corrigir o fluxo escolar, de se construir uma rede de 
escolas autônomas, de se garantir a alfabetização de todas as 
crianças no primeiro ano de escolaridade do Ensino Fundamental, de 
se acompanhar o desempenho dos alunos, de se qualificar todos os 
profissionais e remunerá-los compativelmente com as atividades 
desempenhadas...Porém discordamos veementemente das 
dimensões estruturais e dos fins a que se destinavam tais ações, 
enquanto subterfúgios do processo de desestatização que se 
instaurou no Município. (Ib.; p. 298) 

 

Já Marilda de Oliveira Costa (2012) embasa sua crítica mais no componente 

Qualidade Total que atribui ao PEC e aos seus desdobramentos posteriores (Circuito 

Campeão, Escola Nota 10, et c.) criticando o uso de conceitos empresariais em 

ambiente educacional, em razão de um encolhimento e desresponsabilização do 

estado no provimento de serviços sociais, como saúde e educação, e de uma 

premência pela eficiência, de se fazer mais com menos: 
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Nos últimos tempos, tornaram-se hegemônicos os discursos sobre 
qualidade da educação. Das conversas de bar ao meio acadêmico, 
dos organismos multilaterais ao ambiente empresarial e agendas 
políticas governamentais, todos defendem a qualidade da educação. 
Nota-se que os discursos subjacentes a esses meios apresentam 
uma variedade de definições próximas do lugar sóciohistórico de 
cada um desses sujeitos sociais. Parece que a polissemia de ideias 
relacionadas ao termo tem possibilitado uma variedade de opiniões 
envolvendo a temática, em sua maioria, muito próximas da ideia de 
qualidade defendida para o meio empresarial. (COSTA, 2012; 
p.1012)  

 

A autora descreve o IAS não apenas como representante de um terceiro setor 

que ocupa o lugar do estado, mas também como um operador de conceitos e 

práticas de qualidade total e “um intelectual orgânico do capital” (p. 1036)  

 

A abordagem da Qualidade Total nas organizações está intimamente 
associada à crise estrutural do capital, com a queda de lucro das 
empresas a partir dos anos de 1970. É no contexto de reestruturação 
produtiva, de mudanças no padrão de organização e gestão dos 
processos produtivos e do trabalho, inclusive nas organizações 
educacionais orientadas pela ideologia neoliberal e nas 
metamorfoses no papel do Estado capitalista, que faz sentido tratar 
essa abordagem. Conceitos nela contidos, como qualidade, controle, 
liderança, objetivos, metas, racionalidade, trabalho em equipe ou 
time, participação, cooperação, gerência, parceria, terceirização e 
alianças ou aliados estratégicos fazem parte do vocabulário do 
Instituto Ayrton Senna e de seus Programas de gestão da educação 
escolar (COSTA, 2012; p. 1017) 

 

Costa descarta os conceitos e práticas propagados pelo IAS, chamando 

atenção para o poder sedutor da entidade (MONMA, 2012) que capta recursos junto 

ao grande capital para operá-lo dentro do estado, em seu lugar.  

 

A ideia de qualidade da educação presente nos materiais de gestão 
do IAS encaminhados para implementação pelo Poder Público não 
apresenta originalidade. É, ao contrário, emprestada da teoria das 
organizações e, nesse caso, da Gerência da Qualidade Total (GQT) 
e das teorias que lhe dão sustentação. A definição de muitos 
conceitos que, segundo o IAS, conduzem à qualidade da educação, 
expostos nos materiais analisados e presentes no texto, é extraída 
de dicionários de língua portuguesa, ou simplesmente os conceitos 
são apresentados sem uma definição. Essa ausência de definição de 
conceitos levou à busca de aproximação entre qualidade da 
educação difundida nos materiais do IAS e a teoria das organizações 
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empresariais, nesse caso, a GQT. Pode-se afirmar que a ideia de 
qualidade da educação difundida pelo IAS é tomada de empréstimo 
do meio empresarial. Educação e mercadoria são equiparadas. (Ib.; 
p. 1037) 

 

A sedução das celebridades para vender produtos e serviços é um truque 

antigo, mas muito efetivo. O que Monma (2012) reportou para a gestão da imagem 

do Instituto Ayrton Senna é aplicável para muitas outras entidades do mesmo tipo. 

Entretanto, é provavelmente muito difícil encontrar no Brasil uma que conte com 

apelo tão unânime e popular quanto a aura do falecido piloto campeão. A autora 

classifica sete atributos explorados pelo marketing da entidade: herói, campeão 

esportista, líder brasileiro, altruísta, valor agregado e líder imortal (MONMA, 2012; p. 

61) e explica: 

 

Seu reconhecimento, fama e destaque no meio público são 
colocados em ação pela Instituição a todo o momento, gerando 
argumentos para captação de recursos e acionando aspectos que 
estimulam o processo de identificação para obter visibilidade, 
aceitação e reconhecimento por meio de capital simbólico [...], 
modelo de projeção social que possuem um padrão de 
comportamento valorizado pela sociedade. (MONMA, 2012; p. 61) 

 

Se esse capital imagético esteve a serviço de oprimir a concorrência por 

recursos públicos e privados disponíveis para projetos educacionais, seus eventuais 

prejuízos devem ser melhor compreendidos, como foi feito nos vários trabalhos de 

Adrião e Peroni (a seguir) sobre o tema. Em Sobral, o IAS representou o veículo que 

levou dois projetos estruturantes de suma importância para o município: o Programa 

Acelera Brasil e o Escola Campeã, mas o fato de ter funcionado em um lugar e não 

em outro não deve ser ignorado, como se vai ver na sessão seguinte e na 4.9. 

As citações anteriores exemplificam impressões recorrentes sobre a relação 

da escola eficaz com uma ideologia neoliberal, necessariamente ligada à redução do 

estado e dos serviços públicos de bem-estar social, ao avanço do capitalismo sobre 

o interesse público estatal, com a interferência articulada (quando não concorrente) 

do setor privado empresarial na gestão pública.  

Adrião e Peroni resumem os achados de um conjunto de dez estudos de caso 

preparados por profissionais que atuavam em municípios incluídos no PEC (sendo 
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um em um programa subsequente, chamado Gestão Nota 10). As autoras explicam, 

em primeiro lugar, como foram selecionados os municípios participantes do 

programa Escola Campeão original, de 2001-2004, o mesmo que foi implementado 

em Sobral: 

 

Segundo o desenho divulgado pelo programa Escola Campeã, os 
municípios foram selecionados pelo IAS, tendo em vista certo perfil 
decorrente da combinação de alguns dos seguintes: ser de pequeno 
ou médio porte (população entre 50 e 450 mil habitantes); de fácil 
acessibilidade; exercer influência sobre uma área geográfica maior, 
em geral, sem ultrapassar as fronteiras estaduais; possuir recursos fi 
nanceiros próprios que possam investir como contrapartida; ter mais 
de 8 mil alunos do Ensino Fundamental em sua rede municipal e 
elevados índices de abandono e de defasagem idade/série e um alto 
índice de municipalização do Ensino Fundamental; ter participado 
eficientemente no programa Acelera Brasil, do mesmo Instituto; ter 
evidências de que o prefeito eleito tem compromisso com a 
Educação e que prioriza a qualidade do Ensino Fundamental. 
(ADRIÃO e PERONI, 2011; p.48) 

 

Os 10 estudos de caso tinham uma estrutura muito parecida, para justamente 

permitir comparação entre eles e apontar questões de configuração dos municípios, 

conforme as listadas acima, que permitem grande amplitude de características 

locais, as quais podem influenciar tanto na capacidade de implementação, quando 

na disposição de se relacionar com entidades privadas como o IAS. Relatam as 

autoras que, por exemplo, a verificação de algum padrão entre os partidos dos 

Prefeitos que assinaram os convênios originais não evidenciou nenhuma informação 

relevante [embora a lista – 2 do PMDB, 3 do PFL, 3 do PSDB, 1 PPS e 1 PPB – 

possa indicar algum padrão comum de visão do estado (ver Capítulo 4 sobre mais 

detalhes a respeito deste tema). Entretanto, levantam questões relevantes sobre a 

gestão democrática nesse contexto, como o fato de que em nenhum município a 

comunidade escolar foi consultada a respeito da parceria. Em alguns, a justificativa 

era justamente a existência de lacunas em relação à “organicidade e 

profissionalismo” da gestão. Chamam a atenção também para a alteração 

substancial na organização e na estrutura do órgão gestor [que também ocorreu de 

forma importante em Sobral] e, no nível das escolas, a implantação de colegiados 

escolares. Outro ponto foi a centralização e o controle sobre o funcionamento as 

escolas e, por último, a demanda por despesas extras, mas de pouca monta. Onde o 
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IAS seguiu com o Programa Gestão Nota 10, os atritos parecem ter-se acirrado por 

causa da centralização da coleta [e, segundo consta, da consulta] aos dados dos 

próprios órgãos gestores, que teriam terceirizado a gestão da informação para o 

Instituto. As críticas que as autoras fazem parecem ficar mais restritas (sem que isso 

configure colocar a questão em um plano menos relevante) à interferência tão 

profunda de uma entidade privada na gestão da política educacional municipal, sem 

que se faça uma análise igualmente negativa de seu desenho:  

  

É possível perceber, através dos estudos de caso, que o IAS 
influenciou na gestão do sistema e da escola, modificando o desenho 
institucional, a legislação, a concepção de gestão, estabelecendo 
hierarquias e principalmente retirando a possibilidade de liberdade de 
ensino, já que havia controle tanto das metas, quanto das rotinas de 
todos: secretário de Educação, pessoal da secretaria da escola, 
coordenador pedagógico, diretor, aluno. Em alguns casos, a parceria 
acabou, mas a legislação permanece, em outros, as rotinas 
permanecem nas escolas ou a lógica encontra-se subjacente ao 
previsto no Projeto Político Pedagógico ou similar. (ADRIÃO e 
PERONI, 2011 p. 51) 

 

A maior preocupação que o trabalho analítico das autoras revela com o 

arranjo definido pelo Programa Escola Campeã, no âmbito dos municípios 

engajados na parceria, é uma ameaça ao princípio constitucional de gestão 

democrática dos sistemas de ensino (Art. 206 da CF e Arts. 14 e 15 da LDB): 

 

Art. 14. Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão 
democrática do ensino público na educação básica, de acordo com 
as suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios: 

I - participação dos profissionais da educação na elaboração do 
projeto pedagógico da escola; 

II - participação das comunidades escolar e local em conselhos 
escolares ou equivalentes. 

Art. 15. Os sistemas de ensino assegurarão às unidades escolares 
públicas de educação básica que os integram progressivos graus de 
autonomia pedagógica e administrativa e de gestão financeira, 
observadas as normas gerais de direito financeiro público. (BRASIL, 
1996) 

 

Seguem as autoras:  
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Nesses termos, ainda que tenha sido uma conquista a presença da 
gestão democrática como princípio constitucional, cabe entender os 
limites e as possibilidades da lei, menos como expressão de normas 
jurídicas e genéricas e mais como instrumento indutor de 
modificações de práticas sociais. 

No caso do IAS, os mecanismos da eleição e da participação da 
comunidade se articulavam a uma lógica competitiva e, ao mesmo 
tempo, centralizadora dos processos decisórios pelo órgão gestor da 
esfera governamental e, além disso, o que é mais problemático, por 
uma instituição privada como o IAS. 

Essa perspectiva centralizadora pode ser evidenciada tanto no 
controle privado dos dados educacionais de um setor público, quanto 
no estabelecimento de metas iguais para o desempenho a serem 
atingidas por redes tão díspares quanto São José do Rio Preto e 
Mossoró. (ADRIÃO e PERONI, 2011 p. 51) 

 

3.4.4 Resultados, inferências possíveis e conclusões 

Como se viu, as autoridades de Sobral seguiram a “receita” das escolas 

eficazes à risca, não apenas levando os manuais do PEC para as escolas, mas 

transformando em lei uma boa parte de seus princípios e mecanismos de controle do 

ambiente escolar e de compensação das diferenças inter e intraescolares. O 

Programa Escola Campeã foi implementado no Município na gestão de 2001-2004 e 

não consta que tenha continuado nos programas subsequentes do IAS.  

O que um observador externo pode testemunhar é que realmente existe um 

monitoramento permanente de resultados pedagógicos predeterminados pelo órgão 

gestor em relação às escolas, por meio do que se chama localmente da Casa da 

Avaliação, um departamento subordinando ao órgão gestor que funciona em um 

local separado por questões de espaço e também de confidencialidade das provas. 

Existe uma hierarquia clara de comando da Secretaria de Educação para as escolas 

da Rede que é o tempo todo alimentada por canais competentes de comunicação de 

via dupla, entre as escolas e a Seduc.  

Aqui é importante um testemunho pessoal: em nenhuma das oportunidades 

de interação e observação nos mais de três anos de convivência com a equipe da 

Seduc-Sobral eu presenciei sequer um ato, uma palavra ou tom fora de lugar entre 

profissionais do órgão central e profissionais em qualquer outro ponto da cadeia de 
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comando, nem de um lado, nem de outro. Muitas vezes tínhamos que interromper o 

cronograma quando qualquer decisão do grupo de trabalho de produção do currículo 

precisava tomar uma decisão que pudesse afetar o trabalho de pessoas que já não 

estivessem representadas naquele grupo, que tinha sido especialmente mobilizado 

para dar conta da demanda do Plano Municipal de Educação por um currículo de 

padrão internacional. 

O trabalho foi feito de modo compartilhado, incluindo consultas abertas à rede 

por meio eletrônico em alguns pontos fundamentais do projeto. Mesmo quando 

havia oposição de ideias, ou quando, nas apresentações das etapas concluídas do 

trabalho, alguém levantava alguma dúvida relevante, ou externava uma percepção 

desalinhada com o que estava sendo feito, as réplicas eram honestas e claras, 

sempre tendo em mente o interesse no aprendizado dos alunos.  

A administração das metas padronizadas de aprendizagem, também parte 

desse foco irremovível porque, à medida que a maior parte dos professores e 

escolas conquistam as metas, novos objetivos são estabelecidos – o que mantém na 

rede sempre a ambição aguçada pelo aprendizado de seus alunos. As premiações 

não são para acirrar a competição entre as escolas. Elas cumprem dois papéis 

igualmente importantes na Rede: celebrar e reconhecer quem atingiu os objetivos 

propostos e identificar formas de auxiliar quem não atingiu a chegar no ponto 

esperado.  

Para o desenvolvimento não apenas de Sobral, mas para a replicação 

sistemática da forma de gerir objetivos e equipes pedagógicos, alinhando interesses 

e compartilhando compromissos, é necessário conhecer melhor e sistematizar as 

formas objetivas que foram usadas em Sobral para construir uma dinâmica de 

gestão eficaz e eficiente, mas que não massacre o orgulho profissional e pessoal de 

ninguém e que faça com que todos trabalhem muito pelos alunos, como propõe 

Lezotte – “um trabalho árduo e que nunca acaba”.  

Esta sessão se propõe a fazer algumas comparações para dar uma 

perspectiva relativa do funcionamento de um exemplo de rede pública de ensino 

eficaz e eficiente de um município de grande porte (segundo a classificação do 

IBGE). Não é uma avaliação comparativa da implementação do PEC, mas, como se 

constatou, na pesquisa de campo, que os referenciais do Programa eram 

componentes importantes da forma de conceber e gerir a Rede Municipal da 
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Educação de Sobral, os municípios do Estado do Ceará incluídos na lista do PEC 

serão usados para uma comparação mais detalhada. Como foi dito, não é o foco e 

não foi feito nenhum outro levantamento sobre o nível de engajamento desses 

municípios com as orientações do Programa, apenas sabe-se que podem ter sido 

expostos à mesma lógica de gestão administrativa e pedagógica que Sobral, além, 

obviamente, de terem sido expostos ao PAIC, por estarem no Ceará. De qualquer 

forma, o objetivo continua sendo conhecer melhor detalhes a respeito da gestão da 

política educacional de Sobral. 

Em primeiro lugar, seus custos. Embora seja possível, usando os dados do 

Sistema de Informações sobre os Orçamentos Públicos de Educação (Siope), ter 

acesso a todas as rubricas contábeis padronizadas pelo Governo Federal para 

alocação de recursos para a educação municipal, a obtenção desses dados no 

agregado não é simples e as bases apresentam muitos dados faltantes ou que não 

fazem sentido (demasiadamente altos ou baixos, por exemplo). Assim, os gráficos 

mostrados nesta sessão serão precedidos de algumas informações mais detalhadas 

sobre despesas consolidadas de educação por município, obtidas pelo Siope, só 

que ao invés de comparar dados de uma base, serão comparados dados individuais 

de cada um dos três municípios. Serão feitos cotejamentos simples com os outros 

dois municípios que estão na lista de participantes do PEC no Estado do Ceará em 

2000-2004: Iguatu e Juazeiro do Norte.  

Em termos de orçamento da educação, as informações comparativas dos três 

municípios são as seguintes:  

Tabela 3.4.4.1 – Comparação das despesas consolidadas de educação totais e por 
aluno nos municípios da lista inicial do PEC (2000-2004) no Estado do Ceará: Iguatu, 

Juazeiro do Norte e Sobral (2014 e 2017)  

 

Iguatu

Juazeiro do 

Norte Sobral Iguatu

Juazeiro do 

Norte Sobral

Orçadas 58.697.979,00 132.810.000,00 155.652.690,70 NA 153.687.311,50 169.927.805,82

Empenhadas 49.483.002,42 122.282.870,51 134.920.539,73 54.481.740,19 209.406.556,88 164.685.695,41

Orçadas NA 15,7% 9,2%

Empenhadas 10,1% 71,2% 22,1%

Orçadas 4.984,12 4.375,95 5.250,91 NA 5.120,52 5.343,14

Empenhadas 4.201,66 4.029,09 4.551,51 4.551,52 6.976,96 5.178,31

Orçadas NA 17,0% 1,8%

Empenhadas 8,3% 73,2% 13,8%

Número total de 

alunos atendidos 

pelo Município 11.777 30.350 29.643 11.970 30.014 31.803

Crescimento 

2017/2014 1,6% -1,1% 7,3%

Crescimento 2017/2014

Crescimento 2017/2014

Despesa total, incluindo inativos

Despesa total por aluno

Despesas 

consolidadas com 

educação

Crescimento 2017/2014

2014 2017
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Fontes: Inep/Mec. Censo da educação, 2017 e 2014 e Siope. 

 

Nota-se que as despesas de Sobral e de Juazeiro do Norte com educação 

nos períodos apresentados (2014 e 2017) são substancialmente maiores que as de 

Iguatu e que o crescimento nominal delas no período também, sendo que a de JN 

ultrapassou Sobral em 2017. Entretanto, quando se compara a despesa por aluno 

(de todas as etapas) a maior diferença em 2017 é entre JN e Iguatu, pois Sobral 

aumentou em 7,3% o número de alunos atendidos no período, apresentando um 

gasto médio por aluno da ordem de R$5.178,31. A tabela a seguir apresenta alguns 

parâmetros básicos de ordem econômica desses mesmos três municípios para 

completar a comparação. 

Tabela 3.4.4.2 – Comparação do perfil de renda da população dos municípios da lista 
inicial do PEC (2000-2004) no Estado do Ceará: Iguatu, Juazeiro do Norte e Sobral  

 Iguatu 
Juazeiro do 

Norte 
Sobral 

Salário médio mensal dos trabalhadores 
formais [2015] 
Em múltiplos de salários mínimos 

1,5 1,8 1,9 

Pessoal ocupado [2015] 
Número de pessoas 

16.262 53.985 50.047 

População ocupada [2015] 
% 

16,0 20,3 24,8 

Percentual da população com rendimento 
nominal mensal per capita de até 1/2 salário 
mínimo [2010] 
% 

43,4 42,4 44,2 

Fontes: IBGE Cidades. 

 

Nota-se que Sobral e Juazeiro do Norte apresentam um perfil econômico bem 

próximo entre eles, mas como vai se ver adiante, com rendimento educacional bem 

diferente. Um outro exercício possível, que será repetido em mais detalhes no 

Capítulo 4, relevante aqui porque uma das linhas de crítica sistemática ao PEC 

também levou em conta os partidos dos prefeitos que aceitaram fazer parte do 

Programa (sessão 3.4.3), fazendo uma associação implícita a esse assentimento e 

possíveis plataformas partidárias. No Brasil, análises programáticas de partidos em 

diferentes níveis geopolíticos da Federação são sempre um terreno pantanoso, mas, 

apenas a título de comparação em termos de participação no PEC, em Iguatu pode-
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se notar um viés mais conservador nas legendas, enquanto em Juazeiro, o cardápio 

é mais variado. Sobral aparecerá no Capítulo 4, mostrando uma certa continuidade 

de partidos de linha progressista, mas o assunto será tratado em mais detalhe no 

Capítulo 4, não mais sob a luz do PEC. O que se pode constatar aqui é que, não há 

nenhum partido dominando a cena na gestão desses dois municípios. 

Tabela 3.4.4.3 – Comparação dos partidos e coligações dos prefeitos dos municípios 
da lista inicial do PEC (2000-2004) no Estado do Ceará: Iguatu, Juazeiro do Norte 

(1996 a 2016)  

 
Fonte: TRE CE. Tabulação nossa 

Por fim, uma comparação mais detalhada do desempenho dos alunos desses 

mesmos três municípios na ANA de 2016 a seguir.  

Tabela 3.4.4.4 – Comparação do desempenho mínimo, máximo, médio e desvio 
padrão na ANA de 2016 dos alunos dos municípios da lista inicial do PEC (2000-2004) 

no Estado do Ceará: Iguatu, Juazeiro do Norte (2016)  

 
Fonte: Microdados ANA 2016. Tabulação e cáculos nossos. 

 

Ano Cargo Nome do candidato

% de 

votos Turnos Partido Coligação

Juazeiro do Norte

1996 Prefeito ND 1

2000 Prefeito CARLOS ALBERTO DA CRUZ 52.091 1 PFL

PFL / PMDB / PDT / PPS / PPB / PSC / PTB / 

PSDC / PMN / PHS / PV

2004 Prefeito RAIMUNDO ANTONIO DE MACÊDO 42.298 1 PSDB

PSDB / PDT / PTB / PTN / PSDC / PTC / PRP 

/ PRONA

2008 Prefeito            MANOEL RAIMUNDO DE SANTANA NETO 57,92 1 PT ND

2012 Prefeito RAIMUNDO ANTONIO DE MACEDO 51,55 1 PMDB

PTB / PMDB / PSL / PTN / PR / PPS / DEM / 

PHS / PTC / PSB / PV / PSDB / PT do B

2016 Prefeito 42,72 1 PTB PTB / PRP / PRTB / PP / PHS / PSD / PROS

Iguatu

1996 Prefeito HILDERNANDO JOSE BEZERRA MOREIRA 50.592 1 PSDB ND

2000 Prefeito FRANCISCO EDILMO BARROS COSTA 51.834 1 PMDB PMDB / PDT / PPS

2004 Prefeito AGENOR GOMES DE ARAUJO NETO 53.192 1 PSDB PTB / PL / PFL / PHS / PRP / PSDB

2008 Prefeito            AGENOR GOMES DE ARAUJO NETO 60,62 1 PMDB ND

2012 Prefeito ADERILO ANTUNES ALCANTARA FILHO 58,86 1 PRB PRB / PP / PDT / PT / PTB / PMDB / PR / PV

2016 Prefeito EDNALDO DE LAVOR COURAS 60,09 1 PDT

PDT / PPS / PHS / PTB / PT do B / PSL / 

PROS / PRB / PP / PC do B / DEM / PMN / PT

% participação 

na prova de LP

Média de 

leitura

Média de 

escrita

Iguatu Mínimo 85,83                 482,60     471,00     

Máximo 106,38               609,67     578,20     

Média 98,83                 526,40     504,21     

DP 5,62                   27,82       23,25       

Juazeiro do Norte Mínimo 69,70                 440,91     374,03     

Máximo 107,41               566,65     545,52     

Média 94,87                 486,74     470,71     

DP 7,84                   27,39       30,19       

Sobral Mínimo 96,55                 567,18     538,36     

Máximo 106,25               661,43     610,52     

Média 100,45               611,55     575,96     

DP 1,73                   25,02       17,46       
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A tabela acima mostra que tanto a taxa de participação na ANA de 2016, 

quanto as notas, são mais altas em Sobral que nos outros dois municípios e que o 

desvio padrão de Sobral é menor, indicando maior equidade na Rede. Isso, com 

gastos que não diferem muito do pior colocado, Juazeiro do Norte. Iguatu está entre 

os dois, com gastos ainda menores e desempenho relativamente melhor que o de 

JN. Como foi dito, não se sabe se os outros dois municípios participantes do PEC no 

Ceará aderiram ou não aos preceitos ou fórmulas propostas pelo Programa. Sabe-se 

que, em Sobral, como foi mostrado na sessão anterior, eles foram institucionalmente 

adotados e mantidos até o presente momento e, que, neste trabalho, estão sendo 

reconhecidos, em conjunção com outros fatores – o processo de alfabetização e 

monitoramento da aprendizagem, por exemplo –, como sendo parte de um suposto 

segredo de Sobral para melhorar a educação de sua população. Seria interessante 

compreender melhor no que eles diferem em relação à gestão administrativa e 

pedagógica.  

Assim, os dados comparativos acima permitem continuar colocando a 

explicação sobre o sucesso de Sobral na conta do conjunto de fatores que este 

trabalho aponta como explicativos (alfabetização/monitoramento, institucionalização 

da gestão administrativa e pedagógica induzida pelo PEC e, como vai se ver no 

Capítulo 4, lideranças e coalização por meio de crenças comuns) os quais parecem 

ser, no seu conjunto, quase que exclusivos de Sobral. Fatores como gastos e 

remuneração docente, ou mesmo o nível de formação docente (ver a seguir) 

recorrentemente reputados como essenciais para garantir a qualidade e efetividade 

das escolas, começam a parecer secundários quando se conhece Sobral de perto. 

Como já foi explicado, o que se pode chamar de movimento das escolas 

eficazes, que não é algo coordenado por alguma pessoa ou instituição (embora haja 

destaques em ambas categorias) – mas uma espécie de curiosidade científica 

coletiva instigada pela provocação inicial do pessimismo em relação às 

possibilidades da escola – tem como principal característica a investigação de 

fatores que ocorrem ou não dentro das escolas que podem explicar o desempenho 

dos alunos, desde que não seja a sua história pregressa de vida escolar ou familiar. 

Assim, passam a ser protagonistas da história os seus professores e lideranças 

pedagógicas.  
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Por causa disso, esta última parte das análises de dados comparativos em 

relação ao PEC vai tentar encontrar padrões dentro dos questionários contextuais 

dos professores aplicados na Prova Brasil de 2015, para verificar a “aderência” de 

Sobral às práticas de escola eficaz, mas agora pela perspectiva dos professores168. 

Essa aferição, pode ser considerada válida, porque os questionários de contexto do 

Saeb levam em conta exatamente esses conceitos, desde sua instituição (FRANCO; 

FERNANDES; SOARES, 2001).  

A base de dados da ANA de 2014 traz o item indicador de percentual de 

adequação da formação docente, que consta em seu dicionário como “Informação 

referente ao Grupo 1, para os Anos Iniciais do EF”. Assim, é possível saber, para 

cada escola, a relação entre a proporção de docentes com o nível de formação 

esperado e o desempenho dos alunos. No Gráfico a seguir, chama atenção em 

primeiro lugar, a expressiva diferença de “rendimento” dos professores do Ceará em 

relação ao restante do Brasil: ou seja, para qualquer que seja a proporção de 

adequação de nível de formação, no Ceará os professores do ensino fundamental 

garantem que seus alunos não apresentem desempenho abaixo de 450 pontos.  

Em segundo lugar, com um olhar um pouco mais atento, percebe-se que, no 

Ceará, há mais escolas apresentando valores no topo da alfabetização em escolas 

com baixo percentual de formação no nível adequado, que se supõe ser Pedagogia 

por causa da legislação, do que (mais à direita do gráfico) as escolas com 

percentuais mais altos de formação “adequada”. Pode-se especular, então, a 

existência de um possível efeito PAIC, que tem como características fornecer aos 

municípios formação específica para a alfabetização, além de material estruturado 

padronizado e monitoramento do processo de alfabetização no segundo ano 

(Spaece-Alfa), com divulgação transparente e pedagógica do desempenho, 

conforme já explicado no Capítulo 2. 

  

                                            
168 No Capítulo 4, sobre os aspectos de mobilização política sobre a crença no aprendizado para todos os 
alunos, será feita uma comparação similar, mas usando o questionário dos Diretores, por uma razão simples que 
é a relativa maior proximidade administrativa entre a Direção e as autoridades educacionais, inclusive porque em 
Sobral o cargo de Diretor é de livre nomeação do Prefeito, mesmo que sendo a partir de um processo seletivo 
objetivo.  
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Gráfico 3.4.4.1 – relação entre a nota média da ANA 2014 por escola e: Brasil, Ceará, 
Iguatu, Juazeiro do Norte e Sobral  

 
Fonte: Microdados ANA 2016. Cálculos e tabulação nossos. 

 

O Gráfico acima ainda permite observar que os três municípios que estavam 

na lista do PEC no Estado do Ceará apresentam mais escolas com percentual mais 

alto de adequação do nível de formação docente que o restante do dos municípios 

cearenses, que não participou do Programa. Como o PEC preconizava a 

institucionalização da seleção de docentes por critérios técnicos, é de se esperar. 

Entretanto, apenas Sobral conta tanto com altos percentuais de adequação de 

formação docente, quanto de indicadores de desempenho médio escolar 

sistematicamente no patamar mais alto – essa constatação reforça a tese da 

importância dos métodos de alfabetização de Sobral, que incluem, entre outras 

coisas, o controle sistemático do desenvolvimento da fluência, algo menos comum 

que aprender a ler palavras. 

Agora, uma comparação mais ampla, com base nos questionários contextuais 

do Saeb de 2015, sobre a percepção dos professores a respeito do funcionamento 

das suas escolas e das suas práticas pedagógicas, nos permitem observar os 

seguintes padrões: 
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1) em Sobral há muito menos docentes com cursos de pós-graduação do que 

nos demais recortes (Brasil, Ceará ex-Sobral, PEC ex-Sobral), quando há a pós, é 

em nível de especialização; 

2) a remuneração de Sobral apresenta taxas mais altas no nível mais baixo 

(abaixo do piso docente), sendo que a maior parte dos docentes (67,2%) declarou 

estar entre o piso e seu dobro (para o ano de 2015), proporção acima dos demais 

recortes; 

3) Sobral apresenta também maior proporção de interação entre a equipe, 

percepção do Diretor como liderança pedagógica e percepção positiva a respeito 

dos alunos – todos princípios essenciais da lógica das escolas eficazes; 

4) Sobral também apresenta taxas mais altas de desvinculação de faltas ou 

indisciplina como justificativa o mau aprendizado; 

5) o mesmo para expectativa dos professores em relação a seus alunos, bom 

uso do tempo de instrução, cobertura do currículo e correção dos deveres de casa 

com os alunos. 

Os gráficos que se seguem às tabelas repetem os dados, mas servem 

apenas para facilitar a visualização deles. 

 

 



295   Capítulo 3 

 

 

Objetivo percebido da 

questão Opções de resposta  N  % 

 N CE s/ 

Sobral  % 

 N PEC s/ 

Sobral  %  N Sobral  % 

Não fiz ou não completei 

curso de pós-graduação 51.335      35,56       1.800       34,17       2.218       29,85       65            52,00       

Atualização ou 

Aperfeiçoamento 

(mínimo de 180 horas) 8.404        5,82         234          4,44         362          4,87         3              2,40         

Especialização 

(mínimo de 360 horas) 82.516      57,15       3.180       60,36       4.695       63,19       47            37,60       

Mestrado 1.960        1,36         48            0,91         141          1,90         10            8,00         

Doutorado 159           0,11         6              0,11         14            0,19         

Abaixo do piso de 2015 

(R$ 1.917,78) 35.082      24,3         1.905       36,0         1.040       14,0         37            29,6         

Entre o piso e seu dobro 

(R$1.917,78 e R$3.835,56 76.448      52,9         2.593       49,0         4.143       55,7         84            67,2         

Acima do dobro do piso de 

2015 (R$3.835,56) 33.069      22,9         791          15,0         2.259       30,4         4              3,2           

Interação da equipe 

pedagógica 

(Q 53-57, 68 e 69)

Respostas entre 26 e 33 

pontos (duas maiores 

frequencias apontadas nas 

opções de respostas 67.021      45,80       2.511       47,01       3.328       44,13       92            73,60       

Diretor como liderança 

pedagógica 

(Q 58-67)

Respostas entre 30 e 40 

pontos (duas maiores 

frequencias apontadas nas 

opções de respostas 96.825      66,17       3.641       68,17       5.125       67,97       108          86,40       

Percepção sobre alunos 

(Q 76-80)

Respostas entre 8 e 10 

pontos (maior número de 

respostas não em uma 

série de 5 perguntas 

similares) 15.607      10,66       380          7,11         677          8,98         32            25,60       

 Brasil 

 Ceará excluindo 

Sobral 

 PEC excluindo 

Sobral  Sobral 

Conclusão de pós 

graduação 

(Q 008)

Remuneração bruta 

(Q 010)
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Fonte: Questionário contextual professores Saeb 2015. Lista de municípios do PEC. Cálculos e tabulações nossos. 

 

  

Objetivo percebido da 

questão Opções de resposta  N  % 

 N CE s/ 

Sobral  % 

 N PEC s/ 

Sobral  %  N Sobral  % 

Sim. 90.744      63,20       3.798       72,36       4.806       65,17       43            34,68       

Não. 52.827      36,80       1.451       27,64       2.569       34,83       81            65,32       

Sim. 63.278      44,12       2.445       46,69       3.425       46,45       24            19,35       

Não. 80.133      55,88       2.792       53,31       3.948       53,55       100          80,65       

Expectativa dos 

professores em relação 

aos seus alunos 

(Q93-96)

Respostas entre 12 e 16 

pontos (duas maiores 

frequencias apontadas nas 

opções de respostas 114.742    78,42       3.600       67,41       6.089       80,76       105          84,00       

Menos de 10%. 1.704        1,19         67            1,28         77            1,05         

De 10% a menos de 20%. 3.715        2,59         110          2,10         144          1,96         6              4,96         

De 20% a menos de 40%. 8.720        6,09         270          5,16         412          5,60         14            11,57       

De 40% a menos de 60%. 17.745      12,38       665          12,71       967          13,14       1              0,83         

De 60% a menos de 80%. 45.741      31,92       1.751       33,45       2.347       31,88       26            21,49       

80% ou mais. 65.662      45,83       2.371       45,30       3.415       46,39       74            61,16       

Menos de 20%. 479           0,33         17            0,32         17            0,23         

De 20% a menos de 40%. 2.111        1,47         72            1,37         92            1,25         1              0,81         

De 40% a menos de 60%. 10.801      7,53         351          6,68         462          6,27         

De 60% a menos de 80%. 50.655      35,31       2.211       42,07       2.365       32,08       10            8,06         

80% ou mais. 79.406      55,35       2.604       49,55       4.437       60,18       113          91,13       

Nunca. 1.113        0,78         17            0,32         62            0,84         1              0,81         

Uma vez por ano. 245           0,17         2              0,04         10            0,14         

De 3 a 4 vezes ao ano. 1.187        0,83         23            0,44         37            0,50         

Mensalmente. 3.991        2,79         68            1,30         141          1,91         

Semanalmente. 34.946      24,40       677          12,90       1.513       20,55       9              7,32         

Diariamente. 101.714    71,03       4.462       85,01       5.600       76,06       113          91,87       

 Brasil  Ceará excluindo  PEC excluindo  Sobral 

Bom uso do tempo de 

instrução 

(Q104)

Cobertura do conteúdo 

previsto 

(Q 106)

Correção do dever de 

casa com os alunos 

(Q 108)

Indisciplina como causa 

de mau aprendizado (Q 

Falta como causa do 

mau aprendizado (Q82)
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Gráfico 3.5.3.1 (A e B)  – Comparação das respostas dos professores aos questionários do Saeb 2015: Brasil, Ceará (sem Sobral), PEC 
(sem Sobral) e Sobral  

 

 

Fonte: Questionário contextual professores Saeb 2015. Lista de municípios do PEC. Cálculos e tabulações nossos. 
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Gráfico 3.5.3.2 (A e B) – Comparação das respostas dos professores aos questionários do Saeb 2015: Brasil, Ceará (sem Sobral), PEC 
(sem Sobral) e Sobral 

 

 
Fonte: Questionário contextual professores Saeb 2015. Lista de municípios do PEC. Cálculos e tabulações nossos. 
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Aparentemente, a institucionalização das recomendações do PEC em Sobral 

chega até o dia a dia dos professores, pois eles reportam melhor interação com a 

equipe pedagógica, expectativas acadêmicas mais altas em relação a seus alunos, 

bom uso do tempo de instrução e cobertura do currículo. Não há grandes diferenças 

em relação à faixa de salários de Sobral em relação aos demais recortes, a não ser 

para a faixa mais alta, que encontra alí menor proporção, assim como nos níveis 

mais altos de pós-graduação. Além disso, o gasto médio do município de 2015 é 

mais baixo do que a estimativa do investimento público direto em educação por 

estudante (com valores atualizados para 2014 – mais recente disponível no Inep169). 

Com esse perfil institucional, não é surpresa que as autoridades de Sobral digam, 

até com certa humildade, que o que eles fazem na educação é apenas o “arroz com 

feijão”. 

Para finalizar, mostra-se que, como disse Lezotte: o trabalho de 

aprimoramento do desempenho escolar, especialmente de alunos pobres, não 

termina nunca. Como mostrado no Gráfico 2.6.1, Sobral alcançou 100% de 

alfabetização no nível desejável do Spaece-Alfa desde 2009 e isso já constituiu uma 

alavanca para, com o trabalho nas séries subsequentes, garantir o desempenho no 

topo dos indicadores da Prova Brasil, conforme mostra o Gráfico 3.4.4.1, a seguir.  

  

                                            
169 http://portal.inep.gov.br/indicadores-financeiros-educacionais 
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Gráfico 3.4.4.2 – relação entre a nota da ANA 2014 e a Prova Brasil de 5º ano em 
2015: Brasil, Ceará, Sobral  

 
Fonte: Microdados ANA 2014 e Prova Brasil 2015 
 

Entretanto, como já visto no Gráfico 2.6.2.3, que compara as notas do 5º ano 

da Prova Brasil de 2011, com as de 9º ano em 2015, percebe-se que o avanço até 

2011 não foi suficiente para levar todas as escolas de Sobral à nota esperada para o 

9º ano. Há, claro, ainda muitas perguntas sobre o efeito de uma alfabetização eficaz 

ao longo do restante da escolarização e na vida pós-escolar dos alunos. Por 

exemplo, se esse aprendizado seria suficiente para diminuir a violência, ou para 

promover o desenvolvimento econômico local e a redução da desigualdade 

econômica. Perguntas relevantes e interessantes, mas que fogem ao escopo do 

presente trabalho. Entretanto, pode-se verificar, em caráter apenas exploratório, o 

desempenho dos alunos de Sobral no ENEM. 

Já se viu, no Gráfico 2.6.2.3 que o efeito para o 9º ano, ainda não chegou 

para todas as escolas da Rede. Mas pode-se tentar saber em que ponto estão os 

alunos de Sobral no ENEM. É uma estimativa já bem mais complexa para avaliar a 

capacidade educativa de uma rede porque o exame não é nem censitário e nem 

aplicado em relação às escolas onde os alunos estudam, mas em relação ao próprio 

aluno, que por exemplo, pode estudar em uma escola e fazer a prova em outra e 

morar em uma cidade e fazer a prova em outra. Como Sobral é uma cidade pólo, 
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muitos alunos vêm de outras cidades para fazer alí o seu ensino médio e também o 

ENEM. Assim, para fazer o gráfico a seguir, foi considerada a cidade de residência 

dos participantes do ENEM de 2016 (últimos microdados disponíveis) e apenas os 

alunos com idade entre 16-19 anos, para desconsiderar os mais velhos, que teriam 

probabilidade menor ainda de já ter sido beneficiado de um possível efeito da 

educação em Sobral.  

Pode ser feito um rápido cálculo para estimar quando o efeito da 

alfabetização eficaz deve começar a aparecer no ENEM de Sobral: as reformas 

começaram em 2000, mas apenas em 2002 começaram a aparecer os primeiros 

efeitos da alfabetização. Em 2009, 100% das escolas de Sobral que fizeram o 

Spaece-Alfa (2º ano do ensino fundamental) já tinham alcançado o nível desejável. 

Esses alunos de 2º ano em 2009 farão o ENEM em Sobral em 2019. Só aí vai ser 

possível começar a perceber o quão longe na trajetória educacional vai o efeito da 

educação pública de Sobral. 

Gráfico 3.4.4.3 – relação entre a nota da redação no ENEM de 2016 e NSE de acordo 
com os questionários contextuais do exame: Ceará, Sobral  

 
Fonte: Microdados do Enem 2016. Cálculos e tabulação nossos. 

 

O gráfico mostra, em primeiro lugar, que os alunos que declaram ser 

moradores de Sobral encontram-se concentrados nos níveis mais baixos de renda 
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(mais à esquerda), sendo que a metade deles apresenta abaixo de 600 pontos, mas 

uma boa parte, mesmo de baixa renda, não. Já o Ceará tem um desepenho mais 

interessante, com alunos de alto desempenho em todas as faixas de renda. 

Entretando, percebe-se nitidamente o efeito da renda familiar média em proteger os 

alunos de renda mais alta de um desempenho baixo e muito baixo na nota global de 

redação. 

Conclui-se que se ainda há muito o que se fazer dentro e fora das escolas de 

Sobral (e do Brasil). Não apenas em termos de ensinar os alunos, mas também em 

desenvolver uma melhor compreensão a respeito dos fatores escolares que mais 

facilitam o aprendizado. Em Sobral, o PEC (talvez não o Programa em si – como se 

viu nas críticas à forma de atuação do IAS – mas a exposição das autoridades de 

Sobral à lógica das escolas eficazes) tenha sido preponderante para produzir 

melhores condições de aprendizagem para alunos de baixa renda. Assim como 

parece ter sido a forma de alfabetizar e monitorar o processo de alfabetização, nos 

resultados colhidos até o momento. 
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4 SOBRAL E OS MODELOS DE 

CIÊNCIA POLÍTICA  

O objetivo deste Capítulo é apresentar os últimos componentes que este estudo de caso 

identificou como essenciais para categorizar e explicar as reformas educacionais de 

Sobral no contexto do Ceará. Tomando como base um conjunto de referências 

bibliográficas sobre Estado e Políticas Públicas170, vai se descrever o ambiente nacional 

ainda resistente a reformas educacionais do tipo qualidade, para em seguida relatar 

como se deu a institucionalização do direito à educação em Sobral no contexto do 

Ceará, em relação à alfabetização, a partir dos anos 2000. Serão apresentadas as 

condições políticas, analisadas sob a perspectiva teórica mais relevante, que permitiram 

que o aparato de estado em nível local criasse, primeiramente em nível local, a partir de 

um contexto desfavorável, estruturas institucionais objetivas para que todos os alunos 

pudessem ser alfabetizados logo no início de sua escolarização.  

4.1 Considerações iniciais 

Os capítulos anteriores apresentaram aspectos operacionais e conceituais de 

políticas públicas de educação que, tanto os dados, quanto as observações e 

análises documentais conduzidas pelo presente trabalho, permitiram associar à 

trajetória sustentável de desempenho escolar dos alunos de Sobral. Pesquisas 

qualitativas e horizontes de tempo mais longos podem auxiliar a desvendar se esse 

desempenho se mantém na vida pós-escolar dos alunos, fortalecendo a cidadania, 

aumentando a disponibilidade de capital humano competitivo e outros benefícios 

tangíveis e intangíveis normalmente associados ao aumento da escolaridade e da 

aprendizagem, a partir da materialização do direito à educação. Embora uma análise 

                                            
170 Que partiu das seguintes ementas de disciplinas da área de Ciências Políticas da FFLCH USP: 
Estado e Políticas Públicas, ministrada pelo Prof. Eduardo Marques: 
http://dcp.fflch.usp.br/dcp/index.php/docentes/eduardo-marques 
Instituições Políticas e Desigualdade: Teorias e Explicações, ministrada pela Profa. Marta Arretche: 
http://dcp.fflch.usp.br/images/DCP-Docentes/arretche/FLS6359_Marta_2016.pdf 
 
E de Educação do OISE da Universidade de Toronto:  
Educational Leadership and School Improvement, ministrada pela Profa. Anna Chmielewski: 
https://ro.oise.utoronto.ca/OLC-OISE-Bulletin-2017-
2018/Leadership,_Higher_and_Adult_Education.html#LHA1040H 

http://dcp.fflch.usp.br/dcp/index.php/docentes/eduardo-marques
http://dcp.fflch.usp.br/images/DCP-Docentes/arretche/FLS6359_Marta_2016.pdf
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mais ampla das consequências de uma rota ascendente de indicadores 

educacionais esteja fora do escopo desta tese, é uma premissa para a sua 

relevância que exista alguma relação entre o desempenho escolar e benefícios mais 

amplos para a sociedade. O que foi dito no Capitulo 2, sobre os aspectos técnicos 

dos parâmetros educacionais e de alfabetização, é que a relação de causa e 

consequência entre as expectativas de auferir benefícios coletivos e individuais a 

partir da materialização do direito à educação apenas se estabelece quando há 

instrumentos institucionalizados pelo estado, como, por exemplo, um currículo como 

normativa, acompanhado de sistemas de verificação de aprendizado, que 

determinam e aferem o que se aprende a partir da escola. No Capítulo 3, foram 

apresentados os aspectos de gestão dos quais o aparato de estado em Sobral se 

valeu para garantir que o acesso ao direito à educação (expansão das matrículas) 

fosse também o direito ao aprendizado (medido por provas de desempenho 

cognitivo). O presente capítulo abordará questões da política (politics) por trás das 

políticas públicas (policy), utilizando bibliografia própria do campo da Ciência 

Política.  

Os elementos estruturantes da qualidade da educação pública e estatal 

adotados pelo Município de Sobral e, em alguma medida, pelo Estado do Ceará, 

descritos nos capítulos precedentes, ainda estão sendo debatidos em um contexto 

de disputas de interesse no seio do Estado, tanto em nível nacional, como 

subnacional. No Capítulo 2, mostrou-se que, no Brasil, diferentemente de países 

desenvolvidos, ainda não se tem clareza nem sobre os processos de ensino e 

aprendizagem do elemento mais básico do aprendizado escolar, que é o processo 

de alfabetização. De maneira geral, instrumentos de indução e de acompanhamento 

da qualidade ainda enfrentam resistências. O que parece ser mais familiar e 

difundido na sociedade brasileira são objetivos gerais e aspiracionais, que não 

garantem, necessariamente o aprendizado dos alunos, mas podem justificar a 

mobilização de mais recursos para o setor. Por exemplo, os princípios fundamentais 

que estabelecem os objetivos da República Federativa do Brasil, na sua Constituição 

de 1988, também são princípios educacionais. Entretanto, sem a especificação de 

como o aprendizado escolar se relaciona com eles de maneira objetiva e sem a 

garantia das condições mínimas de ensino e aprendizagem, dificilmente a escola 

pode fazer a parte que lhe cabe para a sua materialização:  
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I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; II - garantir o 
desenvolvimento nacional; III - erradicar a pobreza e a 
marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; IV - 
promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, 
cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. (BRASIL, CF, 
1988; Título I: Dos Princípios Fundamentais – Art. 3º) 

 

A crença de que a educação escolar formal contribui diretamente para o 

desenvolvimento do Brasil é bem disseminada entre os brasileiros, embora, como foi 

afirmado acima, de maneira não muito clara, a respeito de como se dá essa 

transubstanciação. A mais recente edição da pesquisa CNI-Ibope Retratos da 

Sociedade Brasileira: Educação (2018) mostra que os brasileiros majoritariamente 

acreditam na relação entre educação e desenvolvimento e percebem que o que 

estabelece essa relação de causa e efeito é um conceito difuso de qualidade. 

 

A maioria dos brasileiros (89%) reconhece a importância da 
educação para o desenvolvimento do país. O percentual dos que 
concordam totalmente que um ensino de baixa qualidade é 
prejudicial para o desenvolvimento do país aumentou de 61%, em 
2013, para 74% em 2017. Os brasileiros associam dois dos principais 
problemas enfrentados pelo Brasil – violência e corrupção – com a 
baixa qualidade da educação. Eles também percebem o retorno da 
educação para o indivíduo: a maior parte concorda que a educação 
tem impactos positivos sobre a renda (73%) e a empregabilidade 
(71%). (CNI, 2018; p. 5) 

 

Há, portanto, no Brasil um senso comum da utilidade da educação escolar 

formal, o que justifica sacrifícios individuais e coletivos variados (impostos, 

anuidades, tempo, esforço acadêmico, etc.) para garantir, para si e para outrém, 

algum nível de vivência escolar. A questão é que a percepção sobre qualidade é 

inespecífica: atribui-se o poder transformador da educação mais à matrícula, do que 

à frequência (tanto é que a legislação permite faltas de até 25% das atividades 

letivas em todas as etapas de ensino) e, ainda menos, a atividades estruturadas em 

sala de aula e ao esforço acadêmico, claramente desvalorizados na cultura das 

famílias brasileiras.  

O que este Capítulo vai argumentar é que a percepção positiva e difusa 

quanto aos benefícios da educação per se dentro de uma sociedade não apenas 
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não é suficiente para alcançá-los, como pode ser capturada por grupos de interesse 

mais restrito, autônomo e até antagônico aos dos beneficiários. A expansão das 

matrículas e dos gastos não leva necessariamente à aquisição do conhecimento que 

pode levar à fruição do desenvolvimento individual e coletivo. As autoridades de 

Sobral descobriram essa limitação e fizeram as correções para que as matrículas se 

transformassem em frequência escolar e a frequência escolar, em aprendizado. 

Essa é uma transformação não trivial, muito menos espontânea. É dependente de 

fatores de indução de regulação pública e estatal para institucionalizar o direito à 

educação. Este capítulo vai abordar alguns desses fatores de indução, à luz de 

recortes teóricos selecionados, apresentando exemplos empíricos para verificar a 

sua adequação à realidade brasileira. A intenção é abordar a última categoria de 

análise da questão educacional: a política. 

4.2 A disputa de interesses que pauta as políticas de educação 
(modelo de Wilson adaptado por Corrales) 

No Capítulo 1, argumentou-se que, apesar de haver um consenso retórico 

sobre a urgência de se implementar reformas educacionais suficientes para reverter 

o quadro estrutural e grave da baixa qualidade da educação no Brasil, elas não 

recebem energia e recursos suficientes para se materializar. Pelo contrário, por 

alguma razão, políticas educacionais que reverteram quadros similares em outros 

países e cujos desenhos e mecanismos são bastante disseminados para quem se 

interessar (Capítulos 2 e 3), permanecem no limbo, ou passam por uma 

“aclimatação” para reduzir seu poder de fogo, como no caso da BNCC exemplificado 

no Capítulo 2. Lembrando Plank (1996): não se discutem as questões estruturais 

porque resolvê-las não é o objetivo perseguido e sim, o controle sobre os recursos 

disponíveis.   

É essa aparente contradição entre a existência de um problema tratado em 

fóruns públicos como urgente e estratégico versus a falta de apoio político e material 

para resolvê-lo que James Q. Wilson171 procurou explicar, quando propôs uma 

                                            
171 James Q. Wilson (1931-2012) foi um dos mais famosos cientistas políticos americanos, estudioso de temas 
humanísticos variados. Tem como elaboração teórica mais famosa fora dos Estados Unidos e do restrito circuito 
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matriz de distribuição da percepção quanto à distribuição de custos e benefícios 

decorrentes de processos de desenho e de implementação de políticas públicas 

(WILSON, 1974) e (WILSON e DILULIO Jr., [1984] 2008). A proposição que fizeram 

é de que os processos de formulação de políticas públicas são o produto da 

interação entre forças políticas que representam múltiplos interesses em disputa. Os 

autores iniciam a explicação de seu modelo apontando que alguns aspectos de 

políticas públicas provocam intensos conflitos entre grupos de interesse (que podem 

ser explícitos ou velados): 

 

Some issues provoke intense interest group conflict; others allow one 
group to prevail almost unchallenged. Some issues involve 
ideological appeals to broad national constituencies; others involve 
quiet bargaining in congressional offices. (WILSON e DILULIO Jr., 
[1984] 2008, p. 467). 

 

E, em seguida, argumentam que, para compreender as respostas que os 

governos dão às pressões dos diferentes grupos de interesse, é preciso interpretar 

como os custos e os benefícios de cada política pública são percebidos por cada um 

deles. Sua definição de custo (decorrente da implementação de uma política pública) 

é qualquer obrigação ou encargo, monetário ou não, que alguém deverá (ou acredita 

que deverá) arcar, se a política for adotada. Exemplifica: em uma política pública que 

incorre em novos gastos [monetários] para o governo, os custos percebidos podem 

ser os impostos que ela acarretará. Por sua vez, um custo percebido, mas não 

necessariamente monetário, pode ser uma decisão de política externa qualquer que 

leve a uma probabilidade mais alta de se conduzir um determinado país à guerra. 

Em contraposição à definição de custo, os autores explicam benefício como 

qualquer satisfação, monetária ou não, que as pessoas acreditam que irão desfrutar 

se uma política for adotada. E ilustram: os benefícios monetários de um programa 

que envolva gastos do governo são os pagamentos, subsídios ou contratos 

                                                                                                                                        

acadêmico, a formulação conhecida como “janelas quebradas”, que revolucionou a forma de abordar contextos 
territoriais de alta criminalidade. Sua matriz de percepção de distribuição de custos/benefícios de políticas 
públicas foi proposta na década de 1970, mas ainda é uma importante referência para explicar a dinâmica de 
interesses que as influenciam. Um dos inúmeros obituariários em sua homenagem, publicado na Harvard 
Gazette, faz um retrato de seu prestígio acadêmico: “His work was known to every social scientist and he 
received nearly every high honor the political science profession can bestow” 
(http://news.harvard.edu/gazette/story/2013/02/james-q-wilson/) 
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recebidos por algumas pessoas ou grupos. Os não monetários podem incluir a 

segurança reforçada da nação, a proteção de um aliado valorizado ou a 

reivindicação de alguns princípios de direitos humanos resultantes da adoção de 

uma determinada política externa. Os autores chamam a atenção para os aspectos 

centrais de seu modelo: na hora de defender suas eventuais preferências, os grupos 

beneficiários (reais ou potenciais) levam em conta não apenas a sua percepção172 a 

respeito da distribuição de custos versus benefícios decorrentes da adoção de uma 

política, mas também a percepção ou opinião em relação à legitimidade que o(s) 

grupos(s) opostos têm (ou não têm) para se beneficiar dela. E explicam que política 

é justamente o processo de instigar e resolver disputas sobre quem se beneficia e 

quem paga a conta de uma política pública. 

 

Two aspects of these costs and benefits should be borne in mind. 
First, it is the perception of costs and benefits that affects politics. 
People may think the cost of an auto emissions control system is paid 
by the manufacturer, when it is actually passed on to the consumer in 
the form of higher prices and reduced performance. Political conflict 
over pollution control will take one form when people think that the 
polluting industries pay the costs and another form when they think 
that the consumers pay. […] 

Second, people take into account not only who benefits but also 
whether it is legitimate for that group to benefit. […] 

Politics is in large measure a process of raising and settling disputes 
over who will benefit or pay for a program and who ought to benefit or 
pay. Since beliefs about the results of a program and the rightness of 
those results are matters of opinion, it is evident that ideas are at 
least as important as interests in shaping politics. In recent years 
ideas have become especially important with the rise of issues whose 
consequences are largely intangible, such as abortion, school prayer, 
and racial integration. Though perceptions about costs and benefits 
change, most people most of the time prefer government programs 
that provide substantial benefits to them at low cost. This rather 
obvious fact can have important implications for how politics is carried 
out. In a political system based on some measure of popular rule, 
public officials have a strong incentive to offer programs that confer—
or appear to confer—benefits on people with costs either small in 
amount, remote in time, or borne by 'somebody else'. Policies that 

                                            
172 A respeito da percepção sobre custos e benefícios de políticas públicas, há uma famosa frase de Margareth 
Thatcher (http://www.margaretthatcher.org/document/105454) proferida em um discurso na Conferência do 
Partido Conservador, a 14 de outubro de 1983, após a vitória de seu partido nas eleições: “One of the great 
debates of our time is about how much of your money should be spent by the State and how much you should 
keep to spend on your family. Let us never forget this fundamental truth: the State has no source of money other 
than money which people earn themselves. If the State wishes to spend more it can do so only by borrowing your 
savings or by taxing you more. It is no good thinking that someone else will pay—that “someone else” is you. 
There is no such thing as public money; there is only taxpayers' money. (THATCHER, 1983; grifo meu) 
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seem to impose high, immediate costs in return for small or remote 
benefits will be avoided, enacted with a minimum of publicity, or 
proposed only in response to a real or apparent crisis. (WILSON e 
DILULIO Jr., [1984] 2008; p. 468; itálicos no original e destaques 
nossos) 

 

É essa percepção, ou a opinião formada por diferentes segmentos da 

sociedade, às vezes aparentemente difusa, irracional, mal informada ou simplória, 

que, segundo o autor, modula a pressão sobre a formulação e a adoção (ou não) de 

determinadas políticas públicas. Ainda de acordo com os autores, os custos e 

benefícios podem ser percebidos como amplamente compartilhados (distribuídos 

entre muitos, a maioria ou mesmo entre todos os cidadãos) ou estreitamente 

concentrados (limitado a um número relativamente pequeno de cidadãos ou a algum 

grupo identificável e organizado), que são justamente os quadrantes opostos de sua 

matriz, conforme ilustração reproduzida a seguir. 

Quadro 4.2.1 – Matriz de Wilson  

 

Fonte: Reproduzido de WILSON e DILULIO Jr., [1984] 2008; p. 469; Figure 17.1 – A Way of Classifying and 
Explaining the Politics of Different Policy Issues. 

 

A partir da combinação da percepção quanto a custos ou benefícios com as 

duas opções de distribuição (compartilhados ou concentrados), são formados os 

quadrantes que compõem a "Matriz de Wilson" e que estabelecem os limites 

conceituais de quatro tipos de políticas públicas (WILSON e DILULIO Jr., [1984] 

2008; p. 469-472): 

1) Política majoritária: da qual grupos majoritários ou quase todos se 

beneficiam e cujos custos são amplamente compartilhados, portanto, um tipo de 

política que praticamente não suscita disputas entre grupos rivais; 
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2) Política de grupos de interesse: da qual um pequeno grupo se beneficia e 

um outro pequeno grupo paga a conta, um tipo de política que pode gerar ou acirrar 

antagonismos entre grupos de interesse que se encontrem em oposição; 

3) Política de clientela: da qual apenas um pequeno grupo se beneficia, mas 

cujos custos todos ou quase todos são obrigados a arcar, mesmo que apenas com 

uma pequena fração deles (uma vez que são amplamente compartilhados), fazendo 

com que ou não haja objeção a eles, ou que os custos nem sejam percebidos como 

tal; 

4) Política de empreendedores: da qual grupos majoritários, ou seja, todos ou 

quase todos se beneficiam, enquanto os custos são impostos apenas a grupos 

minoritários e identificáveis na sociedade. Segundo Wilson, são as políticas públicas 

mais difíceis e improváveis de ser implementadas, quando o sistema de governo 

permite oportunidades para os grupos minoritários exercerem seu poder de veto ao 

percebem que seus interesses ou privilégios serão prejudicados (ou seja, numa 

democracia). São políticas que podem ficar apenas latentes em um contexto que 

combina a alta capacidade de mobilização de grupos minoritários para combater 

possíveis custos que lhes seriam impostos, com a incapacidade de mobilização ou a 

indiferença de grupos que, apesar de majoritários, são desorganizados ou 

desavisados dos possíveis benefícios a que teriam acesso, caso uma determinada 

política fosse implementada.  

Segundo o autor, esse tipo de política só tem alguma chance de ser 

materializada se, no contexto onde é necessário que venha a vicejar, for incluído um 

“empreendedor de política pública”, assim definido por Wilson (2015, pg. 472): “those 

both in and out of government who find ways of pulling together a legislative majority 

on behalf of interests that are not well represented in the government”. 

Corrales (1999) mostra como a matriz de Wilson pode ser aplicada ao 

contexto das reformas educacionais, que também sofrem com as disputas entre 

grupos de interesse, apesar de serem sempre reconhecidas publicamente como 

essenciais para o desenvolvimento social e econômico das nações, (paradoxo 

claramente descrito por Plank e corroborado pelas descrições dos desafios atuais do 

sistema educacional brasileiro apresentados no Capítulo 1): 

 



Capítulo 4  312  

There is widespread consensus worldwide that improving the 
performance of education systems is necessary to advance 
socioeconomic development, reduce inequality, enhance the 
economic competitiveness of nations and possibly fortify 
governmental institutions. Nevertheless, meaningful education 
reforms often fail to get approved or implemented mostly for political 
reasons. (CORRALES, 1999; p. 1. Destaque nosso) 

 

O autor explica que existem dois grandes tipos de reformas educacionais: as 

reformas de acesso e as reformas de qualidade e que “a relação entre elas é 

paradoxal, praticamente o espelho [ou a imagem do negativo] uma da outra” As 

reformas de acesso, segundo Corrales, “são as que ocorrem toda vez que recursos 

adicionais são investidos no sistema educacional, produzindo ganhos para todos e 

perdas, se houver, para muito poucos”. Enquanto sua definição de reformas de 

qualidade são as que “implicam em perdas reais ou percebidas para alguns grupos 

de interesse” (CORRALES, 1999; p. 5.): 

 

Access reforms call for increasing the availability of educational 
programs and opportunities. These reforms normally involve 
investment to increase the numbers of schools, classrooms, teachers, 
teachers' salaries and teaching supplies. Access reforms are 
commonly understood as expanding the coverage of the education 
system.  

[…] Quality reforms, on the other hand, involve efforts to improve the 
efficiency of invested resources, with the goal of improving the 
academic performance of students, increasing teacher productivity, 
reducing student drop-out or repetition rates, achieving optimum 
teacher/student ratios, penalizing teachers' inadequate performance, 
granting greater autonomy to school boards, etc. (CORRALES, 1999; 
p. 5). 

 

Esses dois tipos de reforma educacional (de acesso e de qualidade) seriam, 

portanto, politicamente antagônicos, pois encaixam-se, segundo Corrales, 

justamente nos quadrantes opostos da Matriz de Wilson. Segundo o autor, as 

reformas de acesso são compostas por políticas que geram benefícios concentrados 

e custos compartilhados, ao passo que as de qualidade são o inverso: benefícios 

compartilhados e custos concentrados173. Os beneficiários das reformas de acesso 

                                            
173 Aqui neste ponto é importante retomar a centralidade da percepção pública em relação aos custos e 
benefícios de uma política pública. Para uma população com baixa escolaridade e compreensão muito limitada 
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incluiriam, por exemplo, estudantes (que ganham acesso às matrículas) e seus pais, 

além de docentes e seus sindicatos, empreiteiras/construtoras e burocratas cujos 

orçamentos aumentam (CORRALES, 1999; p.6), sendo que o ônus seria dividido por 

toda a sociedade, ou, pelo menos, entre os contribuintes, que são os que pagariam 

a conta. Os beneficiários das reformas de qualidade seriam, por outro lado, uma 

sociedade mais educada em geral, o que, além de ser distribuído de forma mais sutil 

na população, é melhor perceptível apenas no longo prazo. Com base nessas 

correspondências, o autor propõe uma versão da Matriz de Wilson para as políticas 

educacionais: 

Tabela 4.2.1 – Matriz de Wilson adaptada para as políticas educacionais: "Matriz 
Wilson-Corrales" 

 
Percepção a respeito dos custos 

Custos compartilhados Custos concentrados 
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Benefícios 
compartilhados 

 

Política majoritária 
 

Política de empreendedores 
Reformas educacionais de 
qualidade 

Benefícios 
concentrados 

 

Política de clientela 
Reformas educacionais de 
acesso 
 

Política de grupos de 
interesse 

Fonte: Reproduzido de CORRALES, 1999; p.5; table 1: Policy Type, According to Costs and Benefits. Tradução e 
adaptação nossa.  

 

Uma analogia adicional que o autor faz com a proposição de Wilson é de que 

os beneficiários das políticas educacionais de qualidade, que estariam melhor 

posicionados politicamente para cobrar educação de qualidade, frequentemente 

contam com a opção, por exemplo, de ir para escolas pagas, o que diminui sua 

propensão para expor publicamente as suas demandas. Por sua vez, os que pagam 

essa conta, ou os cost-bearers (das reformas de qualidade) são capazes de criar 

enormes perturbações (CORRALES, 1999; p.6). Segundo o autor174, estão incluídos 

neste grupo:  

 

                                                                                                                                        

do que seja educação de qualidade e aprendizado de alta ordem, a percepção sobre custos e benefícios se dá 
apenas no nível do que é concreto, paupável: matrículas, uniformes, transporte, instalações, tecnologia, salários 
de professores. Aquilo que é mais abstrato ou sofisticado, como “livros velhos” em uma biblioteca escolar, o 
aprendizado de alta ordem, o empenho acadêmico em conteúdos mais profundos pode não chegar ao alcance 
de quem não conta com essas referências e, portanto, não é percebido como benefício.  
174 Aqui é importante lembrar que, atualmente no contexto internacional, as reformas do tipo qualidade são 
bastante parecidas entre si e seguem os conceitos e práticas identificadas e categorizadas pelas pesquisas de 
escolas eficazes conforme descrito no Capítulo 3. 
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[…] unions that lose privileges and non-accountability; bureaucrats in 
the central government who give up decision making authority; 
students (especially at the university level) who lose subsidies or free 
services; providers of school supplies and textbooks who lose 
contracts as a result of curriculum reforms; education officials who 
must accept the embarrassment associated with recognizing failings 
in the system; political parties who might lose the capacity to disburse 
patronage through the educational system; and the local elite who will 
confront new local rivals as a result of decentralization (CORRALES, 
1999; p.6) 

 

O autor destaca o exemplo dos sindicatos docentes, principalmente os do 

setor público, porque costumam ter um empregador centralizado – o governo – o 

que facilita a organização e a pressão política e lhes permite resolver problemas de 

ação coletiva com mais facilidade, exercendo, inclusive, um certo "fascínio" (Ib.).  

Há um outro grupo, identificado por Tendler (in De Ferranti, 2003), que pode 

se sentir prejudicado pelas reformas do tipo qualidade, os empregadores de mão de 

obra barata, caracterizada pela “baixa escolaridade e alta docilidade” (além, 

obviamente, pelos baixos salários), como outro grupo passível de se opor a reformas 

educacionais de qualidade, mas que aceita reformas de acesso do tipo low cost (ver 

Capítulo 3), que não implicam em aprendizado, mas ajudam a “civilizar” o 

comportamento dos indivíduos175. Na classificação combinada de Wilson e Corrales, 

esse seria mais um grupo a ser considerados como cost-bearer, por causa do “medo 

da educação” Tendler (2002), ou seja, o receio que as elites176 têm em relação às 

consequências de uma força de trabalho futuramente mais educada, que poderia, 

além de ficar mais cara, tornar-se menos dócil e emigrar para regiões onde tivessem 

melhores oportunidades profissionais: 

 

The 'new economy' of the 21st century, as we have come to 
understand it over the last decade, requires a more literate workforce. 

                                            
175 Uma frente a ser analisada sob este prisma é o interesse crescente na importância das habilidades não 
cognitivas, ditas socioemocionais, que parece indicar a construção intencional de uma percepção coletiva de que 
aprender a fazer planos de vida, educação financeira e comportamentos do séc. XXI é mais importante que 
dominar habilidades e conteúdos mais “hard core” do tipo STEM (Science, Technology, Engineering, and 
Mathematics), ou as formalidades e meandros da língua materna e do inglês, por exemplo. 
176 Não apenas as do Nordeste do Brasil, estudadas pela autora, mas as de outras regiões de baixa renda no 
mundo, como os estados do Sul dos Estados Unidos - ver: DE FERRANTI, David M. (Org.). Inequality in Latin 
America: breaking with history? Washington, DC: The World Bank, 2004. (World Bank Latin American and 
Caribbean studies).  
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[…] In the research conducted for this paper, however, owners and 
managers of large modern manufacturing firms in the textile, garment, 
and footwear sectors of Northeast Brazil reported, to their pleasant 
surprise, that they have been able to live with illiteracy without 
compromising their ability to compete. They did not prize an 
educated workforce and, indeed, sometimes worried out loud that 
'too much education was a bad thing.'  

This 'fear' of education also pervades the thinking of politicians and 
governments, particularly the departments that support economic 
development – and particularly at the sub-national level, where 
decisions to fund and improve education are often made. These 
actors often construe their region’s 'only' comparative 
advantage in economic development as one of cheap labor; they 
worry that a more educated labor force may diminish that 
advantage by leading to a general increase in the region’s 
relative wage, and by reducing the prized 'docility' and 
'gratefulness' of the region’s labor force; they also expect to lose 
the returns to their investment in better education, because of the 
fabled outmigration of the best workers. (Tendler, 2002; Abstract; 
grifos nossos) 

 

Portanto, no Brasil não faltariam opositores a reformas educacionais do tipo 

qualidade, enquanto as do tipo acesso são mais amplamente apoiadas. Oliveira e 

Araújo (2005), mostram como tem sido muito mais fácil abrir vagas e efetivar 

matrículas: 

 

A partir dessa lógica da existência de um primeiro critério de 
qualidade condicionado pela oferta limitada, a política educacional 
erigida para fazer frente à demanda por escolarização era 
relativamente simples: bastava construir prédios escolares. Os 
políticos brasileiros, via de regra, ficaram divididos entre as 
reivindicações populares pela ampliação das oportunidades de 
escolarização, mediante a construção de mais escolas, e as 
exigências de racionalidade administrativa relativas ao equilíbrio nos 
orçamentos dos executivos. 

Assim, a partir de 1940 a política de ampliação das oportunidades de 
escolarização concentrou-se, basicamente, na construção de prédios 
escolares, na compra de material escolar, muitas vezes de segunda 
categoria, e na precarização do trabalho docente pelo aviltamento 
dos salários e das condições de trabalho. 

Com isso, nunca houve, de fato, um debate público consistente sobre 
a melhoria da qualidade do ensino oferecido pela escola pública 
brasileira. Os nossos políticos primaram pela construção de escolas 
para toda a população, sem que fosse dada a ênfase necessária na 
questão da qualidade do ensino a ser oferecido por essas escolas. 
(OLIVEIRA E ARAÚJO, 2005; p. 9), 
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Do que conseguir sequer consenso177 sobre a necessidade de se avaliar se 

os alunos aprendem: 

 

A partir de diretrizes e de matrizes curriculares para as diferentes 
etapas e níveis de escolarização, são preparados exames 
padronizados que, em tese, aferem o conhecimento que o aluno tem 
dos conteúdos prescritos para essa etapa ou nível de escolarização. 
[...] Essa forma de aferição da qualidade ainda encontra muita 
resistência entre os profissionais da educação, porque não faz parte 
da nossa história e da nossa cultura educacional pensar a qualidade 
enquanto medida, apesar da importância socialmente atribuída aos 
exames vestibulares na difusão de certo padrão de qualidade de 
ensino. (OLIVEIRA; ARAÚJO, 2005; p. 12) 

[...]  

Além da multiplicidade de formas, os indicadores de qualidade 
devem ser dinâmicos e constantemente debatidos e reformulados, 
visto que as diversas expectativas e representações sociais integram 
um contexto histórico mais amplo e em constante movimento. 
Assim, a tarefa de definição dos indicadores de qualidade não é 
somente técnica, mas também política, ou seja, definir insumos e 
parâmetros para um ensino de qualidade requer uma análise dos 
custos, das condições reais, dos objetivos que se almeja e das 
expectativas sociais em torno do processo de escolarização. 
(OLIVEIRA; ARAÚJO, 2005; p. 28 – grifos nossos) 

 

A simplificação desse antagonismo de forças permite perceber com clareza 

porque, do ponto de vista político, é mais vantajoso construir e inaugurar escolas 

(matrículas, contratos e empregos) do que implementar sistemas de avaliação de 

desempenho e controle de absenteísmo docente e/ou discente (aumento dos 

sacrifícios pessoais e perda de autonomia de professores, famílias e alunos), ou 

comprar equipamentos eletrônicos de obsolescência programada (contratos de alto 

valor para fornecedores concentrados e infraestrutura perceptível para as famílias), 

ao invés de simplesmente prover bibliotecas com acervo de qualidade (mais trabalho 

mental e esforço para professores e alunos): é a percepção do público majoritário 

que facilita a materialização de uma política, mesmo que o desenho dela não seja o 

mais adequado para a solução que se espera – no caso da educação, o 

aprendizado dos alunos –.  

                                            
177 A avaliação da aprendizagem é um dos pilares das escolas eficazes, ou escolas de qualidade: que fazem 
todos aprenderem, independentemente de sua origem socioeconômica. 
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4.3 Teste empírico do modelo de Wilson adaptado por Corrales: o 
Plano Nacional de Educação 2014-2024 

Como mostrado anteriormente, a Matriz de Wilson, elaborada para explicar 

políticas públicas em geral, pode ser combinada com as contribuições de Corrales 

para as políticas educacionais, criando assim uma espécie de modelo modificado, 

que está sendo chamada aqui de "Matriz Wilson-Corrales". Para compreender o 

“segredo” de Sobral é importante perceber que no Brasil existe efetivamente uma 

substancial e complexa soma de forças políticas e econômicas que cria uma barreira 

politicamente potente, camuflada por um discurso difuso e competente para evitar 

que verdadeiras reformas educacionais do tipo qualidade sejam implementadas 

como regra nas escolas brasileiras, atrasando-as e fragmentando-as ao máximo. 

Nesta sessão será apresentado um teste empírico dessa matriz explicativa 

combinada, mostrando como essas forças dissimuladas atuam.  

Uma oportunidade de verificação deste modelo combinado de análise de 

disputas entre acesso e qualidade, mas para o contexto nacional, é fazer uma 

comparação entre a configuração final do Plano Nacional de Educação 2014-2024 

(PNE 2024) – Lei 13.005, de 25 de junho de 2014 – e a proposta original enviada 

pelo Poder Executivo Federal em 2010 (BRASIL, Poder Executivo, 2010). Como o 

que se quer responder com este trabalho é se é possível replicar um modelo de 

reformas de qualidade que já ocorreu em Sobral, e de certa forma, no Ceará, é 

relevante ter alguma estimativa de como anda o balanço das disputas entre acesso 

e qualidade no conjunto do País. 

Fazendo uma análise que confronta o texto original do Projeto de Lei 

8035/2010 enviado pelo Executivo em 2010 (BRASIL, Poder Executivo, 2010) com o 

texto final da Lei (BRASIL, Congresso Nacional, 2014) e levando em conta a 

tramitação registrada de maneira sistemática em duas publicações produzidas pelo 

Legislativo Federal (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2015; GOMES e BRITTO, 2015), 

é possível identificar o resultado das disputas mais relevantes na formulação do 

principal instrumento de planejamento da política educacional nacional para o 

decênio 2014-2024. É possível compreender, por meio dessas informações oficiais, 

quem foram os grupos organizados da sociedade brasileira que participaram das 

disputas, o que defenderam e quem saiu vitorioso.  
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O fato de que o processo de adequação do PNE proposto pelo Poder 

Executivo às demandas da sociedade deu-se em uma arena de embate 

essencialmente política – o Congresso Nacional – reforça a relevância deste teste de 

disputa de forças, conforme o que foi proposto por Wilson-Corrales. Recorde-se que, 

dentro do que prevê o modelo de Wilson, essas disputas foram travadas em um 

momento histórico que pode ser caracterizado como democrático – cada grupo de 

interesse podia manisfestar-se livremente por meio dos mecanismos de participação 

estabelecidos pelo Legislativo, havia intensa e livre cobertura na imprensa, além de 

que o registro e consulta a cada passo do processo foi transparente e disponível on-

line (a tramitação ocorreu entre 2010 e 2014, tendo sido precedida por intensa 

mobilização de alguns grupos de interesse que culminou na Conferência Nacional 

de Educação – CONAE de março/abril de 2010 – na qual aqueles grupos traçaram 

as linhas gerais de negociação do Plano).  

 

O projeto que deu origem ao PNE foi intensamente debatido e 
modificado pelo Poder Legislativo. Diversos atores participaram 
desse processo, inúmeras foram as contribuições da sociedade civil. 
Nesse contexto, o saber técnico dos consultores teve papel essencial 
na mediação entre o conhecimento especializado, as demandas 
sociais, a atividade parlamentar e os processos políticos que levaram 
ao formato final do plano, após três anos e meio de tramitação. 
(GOMES e BRITTO, 2015; p.13) 

[...] 

Realinhar o projeto de PNE às propostas aprovadas na Conae foi um 
dos pilares da atuação de diversas organizações no processo de 
tramitação no Congresso. Nessa vertente, destacou-se o movimento 
denominado PNE pra Valer!, coordenado pela Campanha Nacional 
pelo Direito à Educação.  

Influíram também na tramitação do projeto – embora nem sempre em 
defesa das posições da Conae – diversos atores estatais e não 
estatais, incluindo setores variados do governo federal, grupos 
empresariais, organizações sociais de interesse público (Oscips), 
mantenedoras de instituições privadas, entidades religiosas, 
instituições de educação especial, fóruns de educadores, gestores 
estaduais e municipais, além de especialistas do campo educacional. 
(GOMES e BRITTO, 2015; p. 24) 

 

Para confrontar o modelo teórico da Matriz Wilson-Corrales com a disputa em 

torno do PNE, em primeiro lugar, é preciso identificar os principais custos e 

benefícios envolvidos na sua implementação. Relembrando: segundo Corrales 
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(1999) os custos educacionais seriam as imposições à sociedade em geral (se 

fossem compartilhados, por exemplo, sob a forma de impostos) e a grupos 

organizados (se fossem concentrados, por exemplo, sob a forma de controles de 

desempenho discente e/ou docente) e os benefícios seriam as vantagens para a 

sociedade em geral (que poderia compartilhar, por exemplo, a maior quantidade e a 

melhor qualidade de capital humano disponível para desenvolver o País) ou para 

grupos concentrados (por exemplo, ao se aumentar as matrículas no sistema 

educacional formal e público, os docentes veriam suas oportunidades de emprego e 

remuneração aumentarem, além de seus sindicatos, que recolheriam mais 

contribuições), além do benefício a cada indivíduo, que teria acesso a mais 

conhecimento e a potencial aumento de remuneração futura.  

Assim, aparentemente, mais impostos para educação = mais capital humano 

disponível, ou na linguagem Wilson-Corrales, mais custos compartilhados = mais 

benefícios compartilhados. Mas essa equação só é válida se o componente 

qualidade entrar na dose certa: mais impostos + mais mecanismos de qualidade = 

mais aprendizado (isto é, mais capital humano disponível, porque o capital humano 

precisa de aprendizado individual para se desenvolver como um todo). Na falta ou 

na insuficiência do antídoto previsto por Corrales e Wilson, ou seja, sem a atuação 

eficaz de empreendedores de políticas educacionais de qualidade que garantam a 

presença de mecanismos de qualidade nas políticas educacionais, os termos da 

equação ficam incompletos e o resultado não é o esperado. Explicando o caso do 

PNE temos: custos diretos, beneficiários diretos e benefícios compartilhados. Os 

custos diretos (monetários de forma explícita: impostos) estão claramente definidos 

na sua Meta 20, que estabelece a magnitude do investimento público para 

materializá-lo: 

 

Meta 20 - ampliar o investimento público em educação pública de 
forma a atingir, no mínimo, o patamar de 7% (sete por cento) do 
Produto Interno Bruto - PIB do País no 5º (quinto) ano de vigência 
desta Lei e, no mínimo, o equivalente a 10% (dez por cento) do PIB 
ao final do decênio (BRASIL, 2014). 

 

Entretanto, o texto original enviado pelo Executivo para o Legislativo (Projeto 

de Lei 8035/2010) previa:  
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Meta 20: Ampliar progressivamente o investimento público em 
educação até atingir, no mínimo, o patamar de sete por cento do 
produto interno bruto do País (BRASIL, 2010). 

 

Percebe-se que os intensos debates e modificações no texto durante a 

tramitação do PNE 2024 foram de tal magnitude que adicionaram três pontos 

percentuais do PIB ao montante público a ser destinado à educação contabilizado 

anualmente. A valores de 2016, esse esforço político resultou em um custo extra 

para a sociedade brasileira da ordem de R$188 bilhões por ano (ver tabela a seguir). 

Já os beneficiários diretos do PNE seriam os alunos (desde que aprendessem 

o suficiente em relação a algum padrão previamente estabelecido – ou seja o 

benefício compartilhado), os docentes e outros profissionais da educação (que 

aumentariam suas possibilidades de emprego e remuneração), além de seus órgãos 

de classe (pelo aumento da possibilidade de arrecadar mais recursos das categorias 

laborais que representam). 

Um cálculo aproximado da proporção desses beneficiários na população na 

leva em conta os seguintes grupos, diretamente atingidos pelas metas que tratam 

essencialmente de acesso (Metas 1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 12, 14, 15 e 16, portanto, a 

maior parte delas), que preconizam o atendimento dos seguintes grupos de 

pessoas: 50% da coorte etária de 0-3 anos; 100% da coorte de 4-17 anos e 33% da 

coorte de 18-24 anos, sem prejuízo da inclusão marginal de coortes mais velhas. 

Também seriam beneficiários diretos do PNE os docentes da educação básica e 

superior, pois teriam aumentadas as suas chances de emprego pelo aumento de 

matrículas em si e pelas necessidades adicionais de formação inicial e continuada 

(Metas 15 e 16), além do benefício resultante das metas de valorização do 

magistério (Metas 17 e 18), que potencialmente resultam em aumentos de salário e 

outras vantagens, o que também beneficiaria seus sindicatos, por causa do 

pagamento de contribuições. O texto final da Meta 17, que trata da valorização 

docente diz o seguinte: 

 

Meta 17: valorizar os(as) profissionais do magistério das redes 
públicas de educação básica de forma a equiparar seu rendimento 
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médio ao dos(as) demais profissionais com escolaridade equivalente, 
até o final do sexto ano de vigência deste PNE. (Brasil, 2014) 

 

A Nota Técnica do PNE (p. 99)178 aponta para uma necessidade de aumento 

de patamar salário da ordem de 60% para os professores, em relação aos não 

professores (com ao menos um ano completo de ensino superior): 

 

A meta estabelecida para os salários dos professores da rede 
pública, da educação básica, indica que deva-se buscar uma 
equiparação da média salarial daqueles que tem ao menos um ano 
completo de nível superior, com a média observada para os demais 
profissionais de mesma escolaridade, até o ano de 2020. 

Para os dados de 2009, como apresentado acima, isso significaria 
um ganho de 60% para o grupo de professores relativamente ao 
grupo de não professores. Para atingir essa meta será necessário 
um crescimento médio de 4,4% ao ano acima do crescimento das 
demais categorias de mesma escolaridade. (Ministério da Educação, 
sd; p. 99; grifos nossos) 

 

Resumindo, os principais beneficiários diretos do PNE 2024 seriam os alunos 

e seus professores, os professores das instuições que formam os professores e 

seus sindicatos. Esse total equivaleria, aproximadamente, pela estimativa 

populacional por faixa etária em 2016 (DATASUS, 2016) somada aos docentes da 

educação básica (INEP, 2016) a 61,3 milhões de pessoas ou 30% de uma 

população total estimada de 206 milhões. Ou seja, uma parcela expressiva da 

população. A tabela a seguir resume as informações sobre custos e beneficiários 

explícitos. 

Tabela 4.3.1 – Estimativa geral dos maiores beneficiários e custos resultantes do 
PNE2024 (2016) 

Faixas escolares 

Somatório das 
coortes médias 
(2016)1 

Atendimento 
PNE 2024 

População-alvo 
das etapas 
educacionais  

0-3 anos 11.636.390 50% 5.818.195 

4-5 anos 6.019.472 100% 6.019.472 

6-10 anos 15.775.907 100% 15.775.907 

11-14 anos 13.337.635 100% 13.337.635 

                                            
178 https://www.senado.gov.br/comissoes/CE/documentos/Notas_Tecnicas_PNE_2011_2020.pdf. e 
https://www.senado.gov.br/comissoes/CE/documentos/Planilha_Notas_Tecnicas_PNE.pdf 

 

https://www.senado.gov.br/comissoes/CE/documentos/Notas_Tecnicas_PNE_2011_2020.pdf.
https://www.senado.gov.br/comissoes/CE/documentos/Planilha_Notas_Tecnicas_PNE.pdf
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15-17 anos 10.299.938 100% 10.299.938 

18-24 anos 23.907.280 33% 7.889.402 

Sub-total alunos 80.976.623   59.140.550 

Professores da educação 
básica 

 
2.196.397 

Total de beneficiários diretos do PNE2024 61.336.947 

PIB 2016 (IBGE)2    R$ 6.266.894.736.443,86 

10% PNE    R$ 626.689.473.644,39 
Fonte:  
1 População estimada – Data SUS, 2016: http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php?area=02;  
2 IBGE, 2016 – Contas Nacionais Trimestrais:  
ftp://ftp.ibge.gov.br/Contas_Nacionais/Contas_Nacionais_Trimestrais/Fasciculo_Indicadores_IBGE/pib-vol-
val_201604caderno.pdf; INEP, 2016: http://inep.gov.br/sinopses-estatisticas-da-educacao-basica. Cálculos e 
tabulação, autora. 

 

Para que os benefícios fossem realmente compartilhados por todo o País (sob 

a forma de capital humano qualificado disponível, além, obviamente, do benefício 

individual para cada egresso do sistema educacional), as metas que tratam 

diretamente de parâmetros de qualidade deveriam dar um salto de ambição 

(aumentos significativos de aprendizagem) equivalente ao salto obtido para os 

custos. Ou seja, um Plano Nacional de Educação proposto e negociado na segunda 

década do século XXI, em um país que ainda enfrenta profundas dificuldades para 

aumentar o compartilhamento do "conhecimento poderoso" (YOUNG, 2008 – ver 

Capítulo 2) e efetivar o direito à educação, poderia ter-se detido mais nas questões 

que definem o que é aprendido nas escolas, como foi feito de forma bastante clara 

em relação aos custos e suas fontes de receita. Entretanto, não foi isso que 

aconteceu. As metas que tratam da qualidade estão expressas para a educação 

básica (Metas 5 e 7) e superior (Metas 13), além da estratégia 20.11 (relacionada à 

Meta 20, de custo):  

 

[...] aprovar, no prazo de 1 (um) ano, Lei de Responsabilidade 
Educacional, assegurando padrão de qualidade na educação básica, 
em cada sistema e rede de ensino, aferida pelo processo de metas 
de qualidade aferidas por institutos oficiais de avaliação 
educacionais" (BRASIL, 2014; destaque nosso). 

 

As metas que fazem referência direta a parâmetros de qualidade relacionadas 

à educação básica preconizam:  
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Meta 5: alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3º 

(terceiro) ano do ensino fundamental. [...] Meta 7: fomentar a 
qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades, 
com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem de modo a atingir 
as seguintes médias nacionais para o Ideb: [...] em 2021, 
respectivamente, 6,0; 5,5; e 5,2 para os anos inciais e finais do 
ensino fundamental e para o final do ensino médio. [Além de,] em 
2021, atingir a média de 473 pontos [nível 2] no Pisa. [...] Meta 13: 
elevar a qualidade da educação superior e ampliar a proporção de 
mestres e doutores do corpo docente em efetivo exercício no 
conjunto do sistema de educação superior para setenta e cinco por 
cento, sendo, do total, no mínimo, trinta e cinco por cento doutores. 
(BRASIL, 2014) 

 

Acontece que, diferentemente do que se passou com a meta de custo, que foi 

expandida na tramitação, ou com a meta de valorização docente, que foi relacionada 

a um aumento de 60% no patamar de remuneração (ou seja, obtiveram sucesso no 

somatório das disputas) as metas de qualidade ficaram na mesma em relação ao 

texto proposto pelo Poder Executivo em 2010, ou foram minimamente flexibilizadas 

para pior (ou seja, perderam no balanço final das disputas). O quadro a seguir 

resume as principais alterações do texto original para o final e o que elas significam 

em termos de qualidade. 

Mesmo que seja óbvio, é importante relembrar uma máxima: não existe 

benefício sem custo. O que está em jogo neste ponto da argumentação é que custos 

e benefícios devem ser harmonizados, o que é extremamente complexo de se lograr 

em políticas públicas em um ambiente democrático, em geral e, em particular, na 

educação, cujos indicadores ainda são passíveis de disputas, como foi mostrado no 

Capítulo 2. Essa harmonização depende de uma equiparação das forças atuantes 

nos embates travados entre os grupos de interesse. Sem equiparação, um lado 

oprime o outro. Por exemplo, o benefício para os alunos e para a sociedade – maior 

compartilhamento do conhecimento – pode se tornar antagônico ao interesse de 

docentes e seus órgãos de classe, quando se torna necessário estabelecer 

parâmetros mais objetivos e ambiciosos em relação ao que seria esse conhecimento 

a ser compartilhado por meio do acesso à escola. A razão desse incômodo estaria 

na possibilidade de os padrões de aprendizagem dos alunos serem atrelados a 

padrões de desempenho docente, mesmo que, como foi apontado no caso de 

Sobral e do Ceará, esses padrões sejam usados para aumentar a capacidade de 
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compreender o problema do não aprendizado dos alunos e possam ser 

recompensados com mecanismos de remuneração e progressão funcional.  

Como é justamente a expectativa de, no futuro, usufruir de um conhecimento 

(de alguma forma poderoso e compartilhado) que sustenta a sua aceitação quanto 

ao compartilhamento de seus custos, o jogo democrático depende da transparência 

das informações que permitem a compreensão sobre custos x benefícios. 

Entretanto, não se sabe objetivamente o que é qualidade educacional – um dos 

principais parâmetros, o uso de currículo como normativa de qualidade, está apenas 

começando no Brasil –.  

Além disso, há uma questão adicional, que é a necessidade de se harmonizar 

custos e benefícios no âmbito do setor público, ou seja, gerir os recursos públicos 

com eficiência (benefícios altos, custos baixos). Portanto, para além da percepção 

ou opinião pública sobre a questão, não se pode deixar de lado a obrigação de o 

gestor público ser capaz de fazer essa harmonização. A Art. 37º da Constituição 

Brasileira diz:  

 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos 
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência [...] (BRASIL, 1988). 

 

A seguir, uma breve análise sobre as diferenças entre o que dizia o texto 

original do PNE 2024 enviado para negociação no Congresso e o texto final 

aprovado, depois de concluídas as disputas: 
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Quadro 4.3.1 – Resumo do texto original (2010) e dos aprovados (2014), metas 
relacionadas a parâmetros de qualidade 

Meta proposta pelo 
Executivo em 2010 

Texto final da Meta votado 
no Congresso em 2014 

Comentários 

Meta 5: Alfabetizar todas as 
crianças até, no máximo, os 
oito anos de idade. 

Meta 5: alfabetizar todas as 
crianças, no máximo, até o 
final do terceiro ano do 
ensino fundamental. 

A alteração do texto flexibiliza 
o tempo esperado para a 
alfabetização ao trocar a 
idade pela série, porque o 
aluno pode ficar retido antes 
ou até o 3º ano, além de 
estar, como proposição 
curricular, atrasada em 
relação ao que se pratica em 
países desenvolvidos, nos 
quais os alunos terminam o 
2º ano alfabetizados (ver 
Capítulo 2) 

Meta 7: Atingir as seguintes 
médias nacionais para o 
IDEB: 

Meta 7: fomentar a qualidade 
da educação básica em 
todas as etapas e 
modalidades, com melhoria 
do fluxo escolar e da 
aprendizagem de modo a 
atingir as seguintes médias 
nacionais para o Ideb: 

O texto adicionado repete o 
conceito do Ideb, sem alterar 
o patamar de expectativa de 
aprendizagem. Ver 
explicação sobre o Ideb no 
Capítulo 2 

IDEB 2021 
Anos iniciais do ensino 
fundamental 6,0; Anos finais 
do ensino fundamental 5,5; 
Ensino médio 5,2 

IDEB 2021 
Anos iniciais do ensino 
fundamental 6,0; Anos finais 
do ensino fundamental 5,5; 
Ensino médio 5,2 

Estratégia 7. 25: Confrontar 
os resultados obtidos no 
IDEB com a média dos 
resultados em matemática, 
leitura e ciências obtidos nas 
provas do Programa 
Internacional de Avaliação de 
Alunos - PISA, como forma 
de controle externo da 
convergência entre os 
processos de avaliação 
do ensino conduzidos pelo 
INEP e processos de 
avaliação do ensino 
internacionalmente 
reconhecidos, de acordo com 
as seguintes projeções: 

7.11. melhorar o 
desempenho dos alunos da 
educação básica nas 
avaliações da aprendizagem 
no Programa Internacional de 
Avaliação de Estudantes 
(Pisa), tomado como 
instrumento externo de 
referência, 
internacionalmente 
reconhecido, de acordo com 
as seguintes projeções: 

Importante alteração que 
neutraliza a proposição inicial 
do Poder Executivo em 
aproximar conceitualmente 
os instrumentos de avaliação 
do PISA, mais exigentes que 
os utilizados no Brasil (ver 
Capítulo 2) com os brasileiros 

PISA 2021: Média dos 
resultados em matemática, 
leitura e ciências 473 

PISA 2021: Média dos 
resultados em matemática, 
leitura e ciências 473 

Não houve alteração. A 
expectativa ficou no limite 
mínimo do nível 2 do Pisa. 
Ver Capítulo 2. 

Continua na próxima página  
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Meta proposta pelo 
Executivo em 2010 

Texto final da Meta votado 
no Congresso em 2014 

Comentários 

Meta 9: Elevar a taxa de 
alfabetização da população 
com quinze anos ou mais 
para noventa e três vírgula 
cinco por cento até 2015 e 
erradicar, até 2020, o 
analfabetismo absoluto e 
reduzir em cinquenta por 
cento a taxa de 
analfabetismo funcional. 

Meta 9: elevar a taxa de 
alfabetização da população 
com quinze anos ou mais 
para noventa e três inteiros e 
cinco décimos por cento até 
2015 e, até o final da 
vigência deste PNE, erradicar 
o analfabetismo absoluto e 
reduzir em cinquenta por 
cento a taxa de 
analfabetismo funcional. 

Atrasa a atenção ao 
analfabetismo absoluto e 
funcional (resultantes da má 
alfabetização na escola) de 
2020 para 2024. Mesmo que 
a votação tenha demorado 3 
anos, a experiência de Sobral 
mostra que se pode erradicar 
o analfabetismo da escola em 
2 anos 

Fonte: BRASIL, Poder Executivo, 2010 e BRASIL, Congresso Nacional, 2014. Comentários e tabulação da 
autora.  

 

Ou seja, as metas de qualidade, que parametrizariam de forma mais clara o 

direito à aprendizagem dos brasileiros e permitiriam o estabelecimento de padrões 

mais ambiciosos, perderam as disputas na tramitação, ou, pelo menos, não 

ganharam tanto quanto as que garantiram o aumento dos gastos e da cobertura 

(com aumento da necessidade de novas posições para docente, da titulação e da 

equiparação salarial por nível de formação). A diferença entre as conquistas dos que 

apoiavam aumentos dos custos e os que apoiavam aumento de benefícios 

educacionais reforça tanto o argumento de Corrales (1999) sobre a desvantagem 

das reformas educacionais de qualidade frente as de acesso, quanto o de Plank 

(1996), apresentado no Capítulo 1, sobre não haver interesse em estabelecer 

formalmente os objetivos da educação, mas em controlar os seus recursos: 

 

[...] because private objectives commonly take precedence over 
public interest, policy debates are occasioned not by disagreement 
over the formally-defined ends of the educational system (which are 
not in dispute, because not pursued) but over the means available for 
pursuing those ends. There is virtual consensus on the nature of 
Brazil´s educational problems and the steps that would need to be 
taken to solve them, but intense conflict persists over the control of 
educational resources and their distribution. (PLANK, 1996, p. 12, 
grifos meus) 

 

Se o modelo de análise de disputa pela política educacional estiver correto, a 

presença ou a suficiência de empreendedores de políticas educacionais de 

qualidade poderia ter equilibrado o embate. Corrales (1999), citando Wilson, mostra 
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como os escassos empreendedores de política pública podem neutralizar alguns 

obstáculos: 

 

These are actors, usually at the cabinet level or with close links to the 
president, who find a way of pulling together a legislative majority on 
behalf of interests not well represented in government. Policy 
entrepreneurs 'dramatize an issue, galvanize public opinion, and 
mobilize congressional support' for policies that would not otherwise 
be approved." (Corrales, 1999; p. 7; apud Wilson 1986; p.440). 

 

Embora empreendedores de política pública tenham atuado na tramitação do 

PNE 2024 (ver CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2015; p.17 na sessão "atores no 

debate do PNE" e no "Quadro 2 – Audiências públicas do PNE na Câmara dos 

Deputados” de GOMES e BRITTO, 2015; p. 25, 177-179), os que defendiam 

reformas educacionais com base em parâmetros mais elevados de qualidade devem 

ter tido menos voz e vez do que os que defendiam temas de expansão (de cobertura 

e de gastos). Com certeza os empreendedores de política de qualidade tiveram 

atuação muito menos eficaz do que os que advogavam políticas de acesso – mais 

recursos para o sistema e/ou mais empregos e vantagens para os docentes – o que, 

apesar do discurso e como argumentado por Corrales, não é a mesma coisa.  

Consequentemente, a fórmula para enfrentar o desafio de se desenhar e 

materializar políticas educacionais de qualidade provavelmente implica na 

possibilidade de alterar a correlação de forças entre os antagonistas descritos por 

Corrales (1999). Como mostrado no exemplo do PNE 2024 e nas descrições da 

cultura de fracasso escolar dos Capítulos 1 e 2, os potenciais cost-bearers das 

reformas educacionais do tipo qualidade têm sido, no Brasil, politicamente mais 

competentes para combatê-las que seu potenciais beneficiários. Estes não estão 

sujeitos a incentivos tão potentes e bem definidos (do que seja qualidade 

educacional, ou o direito à educação, por exemplo) para estruturar demandas 

capazes de fazer frente aos interesses dos costs-beares, que percebem exatamente 

quanto vai lhes custar cada componente das reformas de qualidade e sabem muito 

bem como trabalhar por seu veto. O autor aponta, então, para a necessidade de se 

encontrar o mesmo antídoto proposto por Wilson: o (improvável) empreendedor de 

políticas públicas.  
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At the outset, it is argued that the political conditions for the adoption 
of quality-oriented education reforms remain unfavorable despite a 
new impetus in favor of reform. Quality reforms produce 
concentrated costs and distributed benefits, leading to the rise 
of strong veto groups (e.g. teachers' unions, bureaucrats, 
university students). Often, these veto groups are very organized, 
resourceful and well connected to political parties, thereby magnifying 
their capacity to contest the reforms. Beneficiaries of education 
reform do exist, but they tend to be less organized and motivated 
than reform proponents. A common antidote to these problems – 
police entrepreneurs – is theoretically possible but still less 
likely due to shortcomings in the system of incentives and 
penalties government face in the area of education reform. 
(CORRALES, 1999; pg. VII – Executive Summary, grifos nossos) 

 

4.4 O empreendedor de políticas públicas dos modelos de Wilson 
e Kingdon 

Kingdon ([1984] 2011) conduziu uma investigação qualitativa concluída em 

1979, aplicando extensos questionários para serem respondidos por agentes 

relevantes de processos de decisão de políticas públicas nas áreas de saúde e de 

transporte em nível federal nos Estados Unidos. Esses levantamentos incluíram o 

conceito de empreendedores de políticas públicas e tinham como principais 

perguntas: "Quais são os principais problemas nos quais você e outros na [sua] área 

[...] têm estado mais concentrados atualmente? Por que? Quais são as propostas 

[prioritárias]? Por que?" (KINGDON, [1984] 2011; p.5). O que o autor buscava 

compreender era: "[...] porque pessoas importantes prestam atenção a um assunto e 

não a outro, como eles selecionam suas escolhas partindo de um conjunto amplo de 

alternativas para [chegar a] algumas poucas" (KINGDON, [1984] 2011; p.2) e 

chegou à conclusão de que os empreendedores de política pública são importante 

componente do processo de construção de agendas políticas dentro de um estado 

democrático como o americano (contexto de sua pesquisa). Com as respostas aos 

questionários, o autor identificou um conjunto comum de características de agentes 

políticos, que ele denominou, assim como Wilson (1984), empreendedor de política 

pública.  
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Essas características identificadas incluíam a capacidade de utilizar diversos 

mecanismos de convencimento e de esclarecimento para públicos variados a 

respeito de opções de política pública para determinados problemas, além da 

capacidade de disseminação dessas possíveis soluções e da persistência em se 

manter advogando por uma determinada causa por muito tempo até que uma janela 

de oportunidade de agenda pública se abra e torne propício o convencimento geral 

para implementar a solução que ele advoga. O autor assim os descreve:  

 

[…] we described entrepreneurs as advocates who are willing to 
invest their resources-time, energy, reputation, money to promote a 
position in return for anticipated future gain in the form of material, 
purposive, or solidary benefits." (KINGDON, [1984] 2011; p. 179) 

[…] 

These entrepreneurs are not necessarily found in anyone location in 
the policy community. They could be in or out of government, in 
elected or appointed positions, in interest groups or research 
organizations. But their defining characteristic, much as in the 
case of a business entrepreneur, is their willingness to invest 
their resources-time, energy, reputation, and sometimes money-
in the hope of a future return. That return might come to them in 
the form of policies of which they approve, satisfaction from 
participation, or even personal aggrandizement in the form of 
job security or career promotion. (KINGDON, [1984] 2011; p. 122-
123 – grifo meu) 

[...] 

The appearance of entrepreneurs when windows are open, as well as 
their more enduring activities of trying to push their problems and 
proposals into prominence, are central to our story. They bring 
several key resources into the fray: their claims to a hearing, their 
political connections and negotiating skills, and their sheer 
persistence. An item's chances for moving up on an agenda are 
enhanced considerably by the presence of a skillful entrepreneur, and 
dampened considerably if no entrepreneur takes on the cause, 
pushes it, and makes the critical couplings when policy windows 
open. (KINGDON, [1984] 2011; p. 205; grifos meus) 

 

E também explica como os empreendedores de políticas públicas atuam 

sobre formadores de opinião resistentes, o que justifica por que podem ser cruciais 

para fazer avançar políticas públicas com benefícios amplamente distribuídos e 

custos estreitamente concentrados, justamente a "política de empreendedores" 

conceituada por Wilson (WILSON e DILULIO Jr., [1984] 2008): 
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These entrepreneurs attempt to ‘soften up’ both policy communities, 
which tend to be inertia-bound and resistant to major changes, 
and larger publics, getting them used to new ideas and building 
acceptance for their proposals. Then when a short-run opportunity to 
push their proposals comes, the way has been paved, the important 
people softened up. Without this preliminary work, a proposal 
sprung even at a propitious time is likely to fall on deaf ears.” 
(KINGDON, [1984] 2011; p. 128 – grifos meus) 

[…] 

Policy entrepreneurs play a major part in the coupling at the open 
policy window, attaching solutions to problems, overcoming the 
constraints by redrafting proposals, and taking advantage of politically 
propitious events. (KINGDON, [1984] 2011; p. 165-166) 

 

A pesquisa de Kingdon ([1984] 2011) revelou ainda três principais qualidades 

desses empreendedores – a) sua relevância objetiva na arena de debate de 

determinada política – seja por sua expertise técnica, capacidade de argumentação 

ou posição institucional de liderança de algum grupo –; b) suas conexões políticas 

ou capacidade de negociação (técnica e política, principalmente se combinada) e a 

mais importante segundo o autor, c) persistência, para perseverar, com tempo e 

recursos, durante muito tempo na advocacia do(s) tema(s) que lhe são mais caros: 

 

First, the person has some claim to a hearing. Scores of people 
might be floating around who would like to be heard; of that set of 
people, only those who have a claim to a hearing are actually heard. 
This claim has one of three sources: expertise; an ability to 
speak for others, as in the case of the leader of a powerful 
interest group; or an authoritative decision-making position, 
such as the presidency or a congressional committee chairmanship. 

Second, the person is known for his political connections or 
negotiating skill. […W]ho combined technical expertise with political 
savvy, and the combination created much more influence than either 
of the two qualities taken separately. 

Third, and probably most important, successful entrepreneurs are 
persistent. Many potentially influential people might have expertise 
and political skill, but sheer tenacity pays off. Most of these people 
spend a great deal of time giving talks, writing position papers, 
sending letters to important people, drafting bills, testifying before 
congressional committees and executive branch commissions, and 
having lunch, all with the aim of pushing their ideas in whatever way 
and forum might further the cause. […] Persistence alone does not 
carry the day, but in combination with the other qualities, it is 
disarmingly important. In terms of our concept of 
entrepreneurship, persistence implies a willingness to invest 
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large and sometimes remarkable quantities of one's resources. 
(KINGDON, [1984] 2011; p.180-181; grifos meus) 

 

Aproximando os achados de Kingdon ([1984] 2011) do contexto educacional 

brasileiro e cearense, Segatto (2011) apontou para a combinação da existência de 

empreendedores de políticas públicas e coalizão de advocacy como alguns dos 

elementos-chave para explicar reformas educacionais em quatro estados brasileiros 

(Espírito Santo, Minas Gerais, Pernambuco e São Paulo) e em um trabalho posterior 

(SEGATTO, 2015), comparou modelos de cooperação na educação entre Ceará179, 

Mato Grosso do Sul, Pará e São Paulo, concluindo que 

 

Os quatro casos analisados de maneira comparada mostram que a 
trajetória anterior de municipalização, a atuação de gestores que 
haviam atuado nas Secretarias Municipais de Educação e das 
seccionais da UNDIME nesses Estados influenciaram a entrada da 
cooperação na agenda das Secretarias Estaduais de Educação. 
(SEGATTO, 2015; p.164 – grifo nosso). 

 

Seu estudo também permitiu destacar o Ceará no desenho e na 

implementação de uma política educacional diferenciada dos demais estados 

estudados, apesar de que os seus mecanismos estavam disponíveis para todos os 

que optassem por adotá-la (a combinação de descentralização com regime de 

colaboração180). A autora identificou o protagonismo de uma liderança específica – 

Cid Gomes (Governador do Estado por dois mandados consecutivos, 2007-2010 e 

2011-2014, depois de ter sido Prefeito de Sobral, também por dois mandatos 

consecutivos (1997-2000 e 2001-2004), que levou para o Estado, juntamente com 

seu irmão Ivo Gomes (à época Deputado Estadual e Chefe de Gabinete, além de 

líder de Governo na Assembleia), a expertise que ambos tinham adquirido na gestão 

educacional em Sobral181. Segundo a autora, foi necessária uma liderança particular 

para fazer avançar justamente um programa que atrelou a distribuição de recursos 

ao estabelecimento de metas claras de aprendizagem. A tal harmonização entre 

                                            
179 Programa Alfabetização na Idade Certa (PAIC) 
180 Já descrito no Capítulo 2, item 2.7 
181 Ver SUMIYA, 2015; p. 108 
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custos e benefícios que, por exemplo, faltou na negociação do PNE 2024, explicada 

anteriormente. 

 

O caso em que há maior coordenação estadual – o Ceará – é um 
dos poucos casos em que houve uma articulação entre o Estado e os 
municípios com participação formal de organizações da sociedade 
civil para a melhoria da Educação pública. Na maior parte dos 
estados brasileiros, a existência ou a ausência de cooperação na 
Educação está ligada à atuação as Secretarias Estaduais de 
Educação. Até mesmo no caso cearense, a coordenação somente foi 
ampliada a todos os municípios com a entrada de Cid Gomes no 
governo estadual. [...] 

Além disso, o caso cearense é o único que envolve tanto a 
redistribuição de recursos financeiros, quanto de recursos humanos e 
materiais, incluindo, nesse caso, as ações que, em algum grau, 
fortalecem as burocracias das Secretarias Municipais de Educação. 
A ideia, com isso, é que o governo estadual estabeleça condições 
institucionais iguais em todos os municípios cearenses. As 
formações, os materiais didáticos e os currículos são especialmente 
importantes para isso. Ademais, as avaliações mostram que os 
resultados dos alunos municipais têm melhorado de maneira 
equitativa em todo o Estado.  

Tal resultado mostra que o caso cearense, ao estabelecer padrões 
mínimos em termos de condições institucionais em todos os seus 
municípios, aumenta a probabilidade de redução das desigualdades 
de resultados entre as políticas municipais de Educação. (SEGATTO, 
2015; p.163-164 – grifos nossos). 

 

Sumyia, em sua tese "A hora da alfabetização: atores, ideias e instituições na 

construção do PAIC-CE" (2015; p. 25) estudou como o Programa de Alfabetização 

na Idade Certa (PAIC) tornou-se prioridade na agenda do Governo do Estado do 

Ceará, de onde ele surgiu e quem foram os atores-chave de sua  elaboração e 

implementação, chegando à conclusão de que "tudo começou em Sobral" (SUMYIA, 

2015; p. 110). A autora também utilizou o conceito de empreendedor de política 

pública de Kingdon para, a partir da análise do caso emblemático da criação e 

condução do Comitê Cearense para a Eliminação do Analfabetismo Escolar 

(CCEAE), identificar Ivo Gomes (apoiado por Cid Gomes no comando do Governo 

Estadual) como o principal personagem da iniciativa que resultou na criação do 

PAIC:  

 



333  Capítulo 4 

[...] segundo Kingdon, é possível reconhecer esse personagem em 
três momentos: (i) quando tenta colocar suas preocupações a 
respeito de certos problemas no topo da agenda; (ii) quando 
promove suas propostas favoritas durante o processo de 
amaciamento do sistema; e (iii) quando, nas janelas de 
oportunidades, faz as conexões com as políticas públicas [...]. A 
partir da narrativa histórica apresentada [...], Ivo Gomes desponta 
como principal ator a reunir essas três características. (SUMYIA, 
2015; p. 161-162) 

 

Realmente, qualquer que seja o relato, como os já citados no Capítulo 2, ou 

as entrevistas realizadas para o diagnóstico institucional que precedeu o projeto de 

elaboração do currículo de Sobral, Cid e Ivo Gomes aparecem como os principais 

promotores tanto das reformas educacionais de Sobral, quanto das equivalentes no 

Estado do Ceará, a partir da mobilização política, da delimitação e explicação sobre 

o problema (do analfabetismo escolar) e seus condicionantes, da definição de 

indicadores de performance que embasaram as conclusões e recomendações do 

CCEAE sobre como superar o analfabetismo escolar. A atuação política e 

institucional dos dois irmãos é muito alinhada com a que foi tipificada por Kingdon – 

eles seriam, então, empreendores de política pública “de carteirinha”... 

Isso não quer dizer que estivessem sozinhos, ou que fossem os pioneiros 

nessa abordagem sistêmica de problemas estruturais do Ceará. Tendler (1997), em 

seu estudo do contexto cearense, mais de duas décadas antes, descreveu 

elementos semelhantes àqueles que Segatto identificou em 2015 (o fortalecimento 

das burocracias municipais como instrumento de implementação de uma política 

pública estadual no contexto de descentralização/municipalização e os protagonistas 

propagadores desse tipo de desenho). A autora relata que o Governo Estadual, 

liderado em sequência por Governadores e, à época, aliados políticos, Tasso 

Jereissati (1987-1991 e 1995-1999 e 1999-2002) e Ciro Gomes182 (1991-1994), 

desenhou programas de combate à seca que retiravam dos prefeitos 

voluntariamente participantes do programa, o poder de escolher para onde iam as 

frentes de trabalho contra a seca recrutadas pelo Estado (até então, normalmente 

para suas propriedades e de seus apadrinhados), por meio de critérios objetivos de 

seleção de prioridades estabelecidos em nível estadual. No caso do programa de 

saúde preventiva, o desenho da política estadual não permitia que os agentes de 

                                            
182 Irmão mais velho de Cid e Ivo Gomes 
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saúde fossem contradados localmente, embora sua atuação fosse junto à 

população. Devido a um rígido código de conduta estabelecido pelo governo 

estadual, os prefeitos não conseguiam mais fazer com que esses agentes 

trabalhassem como cabos-eleitorais para si e seus aliados.  

Nos casos narrados pela autora, o resultado foi uma comunidade local mais 

exigente quanto à qualidade dos serviços públicos e uma força de trabalho local 

mais bem treinada pelo Estado. Além disso, o modelo dominante de compadrio e 

patrimonialismo local foi estrategicamente alterado pelo desenho do programa. 

Aparentemente, tratava-se de uma estratégia deliberada de combate ao 

coronelismo, conforme a definição de Vitor Nunes Leal em Coronelismo, Enxada e 

Voto ([1949] 2012). Essa estratégia reflete-se também no modelo de municipalização 

adotado no Ceará pela Lei [Estadual] 12.452 de 6 de junho de 1995, cujo artigo 4º, 

de cunho indutor da qualificação e institucionalização das políticas educacionais de 

qualidade,  já foi apresentado no Capítulo 2. À luz do que foi apresentado até aqui, 

percebe-se um movimento mais amplo de reformas do que o que aconteceu no 

Município de Sobral, algo que também já estava em curso, de maneira sistemática, 

no âmbito do Governo Central do Estado do Ceará (VIEIRA, 2010). 

A descrição de Tendler sobre os programas estudados em outras áreas 

assemelha-se ao que foi implementado, anos depois, para educação com a 

minicipalização e, posteriormente, com o PAIC: 

 

In the name of a program that formally decentralized some 
responsibility and control to municipal government, the state 
government nevertheless kept control over certain crucial aspects of 
the program that caused mayors to initially lose a substantial 
opportunity to exercise patronage power in their domains. In 
addition, the state required an upfront contribution from the municipio 
before it could enter the program, rather than expanding according to 
a plan. And its style of operating "squeezed" the mayor in with 
pressures to commit additional resources once things got started. The 
state overcame the specter of possible mayoral intransigence, then, 
in a way that elicited eventual participation and capacity 
building.(TENDLER, 1997; p.27. Grifos nossos) 

To the extent that the Ceara cases involved decentralization, they 
revealed something quite different from the unidirectional transfer of 
power and funding from central to local that is at the heart of the 
stylized portrayal of decentralization. Most strikingly, the central 
government took power away from local government, even 
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though its actions ultimately contributed to strengthening the 
capacity of local government. […] 

Whether or not these programs were the genuine thing, however, 
they were leading to some of the same outcomes that 
decentralization is supposed to achieve: stronger local institutions 
in the form of more capable local governments, and a more 
developed and demanding civil society.(TENDLER, 1997; p.147-
148. Grifos nossos) 

 

O que esses estudos mostram é que o que hoje se reconhece como política 

educacional diferenciada no contexto do Ceará tem estreita relação com a atuação 

sucessiva de empreendedores de políticas públicas que quebraram paradigmas 

vigentes em contextos desfavoráveis a políticas de bem estar social e de combate 

ao status quo brasileiro e nordestino: coronelismo, patrimonialismo, clientelismo e 

paternalismo, com a introdução de políticas públicas (policy) ao mesmo tempo 

inovadoras e institucionalizadas (polity), por meio da atuação política (politics) do tipo 

empreendedora. Esse conjunto de empreendedores de políticas públicas de ruptura 

com contextos desfavoráveis caracteriza uma coalizão, que será, para o contexto do 

Ceará, melhor descrita na sessão 4.7, mais à frente. 

4.5 Quem são e como atuam os empreendedores das reformas 
educacionais de qualidade de Sobral e do Ceará? 

As autoridades responsáveis pela educação em Sobral desde que foram 

introduzidas as reformas descritas nos Capítulos 2 e 3 – inicialmente restritas ao 

modelo do tipo acesso (primeiro mandato de Cid Gomes, de 1997 a 2000) e 

substituídas pelo modelo do tipo qualidade a partir do segundo – estão listadas na 

tabela a seguir: 
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Tabela 4.5.1 – Lista de Prefeitos e Secretários de Educação de Sobral (1997-atual) 

Mandato 1997-2000 2001-2004 2005-2008 2009-2012 2013-2016 2017-2020 

Prefeito e 
partido 

Cid 
Ferreira 
Gomes 
(PSDB) 
 

Cid 
Ferreira 
Gomes 
(PPS) 
 

José 
Leônidas 
De 
Menezes 
Cristino 
(PPS) 

José 
Leônidas 
De 
Menezes 
Cristino 
(PSB) 

Jose 
Clodoveu 
De Arruda 
Coelho 
Neto (PT) 

Ivo Ferreira 
Gomes 
(PDT) 
 

Secretário 
de 
Educação 

Ada 
Pimentel 
Gomes 
Fernandes 
Vieira 

Ivo Ferreira 
Gomes 
 
Maurício 
Holanda 
Maia 

Maria 
Izolda Cela 
de Arruda 
Coelho 
 
Júlio César 
da Costa 
Alexandre 

Júlio César 
da Costa 
Alexandre 

Júlio César 
da Costa 
Alexandre 

Francisco 
Herbert 
Lima 
Vasconcel
os 

Fonte: Entrevistas e listas de resultados do TSE. 

 

É importante reforçar que a política educacional de Sobral não sofreu nenhum 

revés significativo durante os mandatos listados acima. Cada mandatário manteve 

e/ou aprimorou o que tinha sido implementado pelo antecessor, como foi explicado 

nos Capítulos 2 e 3. Como visto, (e detalhado por Sumyia) depois de a experiência 

de Sobral apresentar resultados animadores para as metas de alfabetização, Cid 

Gomes como Governador por dois mandatos (2006 e 2010) e Ivo Gomes como 

Deputado Estadual por quatro (2002, 2006, 2010 e 2014), lideraram a mobilização 

política e técnica na Assembleia Legislativa do Estado para explicar pública e 

detalhadamente o problema que tinham identificado e superado em sua cidade 

natal, por meio do Comitê Cearense para a Eliminação do Analfabetismo Escolar 

(2004-2005). Posteriormente, garantiram as condições políticas, institucionais e 

operacionais para a implementação das recomendações do Comitê que deram início 

ao PAIC (ver Capítulo 5), expandido em 2011 para a etapa inicial do ensino 

fundamental (PAIC+5) e, em 2015, para a etapa final do ensino fundamental (PAIC 

Mais). Sumyia (2015) descreve o papel de vários profissionais da educação de 

Sobral que atuaram na transposição do que foi aprendido no Município de Sobral 

para a gestão educacional no Estado, explicando que “tudo começou em Sobral” e 

um resumo do papel de cada um (Asuca, 2015; p. 110-118). Essa troca de 

experiência municipal com as equipes do estado também foi registrada por Segatto 

(2015) e, muitos anos antes, por Tendler (1996).  

Antenor Naspolini foi Secretário de Educação do Estado entre 1995 e 2002 e 

também relata uma forma de gerir as políticas de maneira integrada com os 
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municípios (NASPOLINI, 2001). O autor credita, como fonte dessa mudança de 

mentalidade que tinha sido capturada nos estudos de Tendler, o movimento político 

cearense conhecido como “Mudancismo”, que se opôs ao “Coronelismo”, forma de 

atuação política de lideranças econômicas locais dentro do estado, que tinha 

dificultado reformas educacionais anteriores, até mesmo aquelas do tipo acesso. 

Esses dois movimentos políticos serão brevemente explicados na sessão 4.7, que 

se refere às coalizões políticas que permitem que as políticas inovadoras se 

mantenham sustentáveis.  

Entretanto, não deixa de ser uma nova ruptura (pelo menos em relação às 

práticas que existiam antes de 1997 em Sobral e até no Estado) estabelecer uma 

estratégia intencional e contínua de capacity building183, tanto em nível local 

(município), quanto em nível central (Estado). Assim, fica cada vez mais claro que 

embora a introdução de reformas do tipo qualidade tenham tido início a partir de 

uma combinação favorável e, de certa forma, aleatória, de fatores locais em Sobral, 

sua transposição para o Estado já encontrou um ambiente propício, pavimentado por 

uma sequência de Governadores e Secretários de Educação que tinham conduzido 

reformas de acesso que reorganizaram a estrutura de política educacional (polity) do 

Estado, deixando-a pronta para as reformas do tipo qualidade:  

 

Aqui parece estar o ponto central, talvez o ponto de inflexão e 
mutação da política educacional cearense – a promoção da 
qualidade a partir da sala de aula e liderada pelos atores que 
permanecem na escola – os professores. Como no palco, a 
consolidação da reforma educacional cearense, obrigatoriamente, 
deve ter pelo menos três focos: alunos, professores e comunidade, 
abrigados pelo espaço físico da escola. [...] Esta segunda geração de 
reformas educacionais exigirá a articulação de três conceitos básicos 
de gestão educacional cearense: autonomia escolar, 
descentralização e avaliação. Estes conceitos articulam-se a partir da 
autonomia escolar. Há que se promover os padrões básicos de 
funcionamento das escolas em toda a rede pública para que se 
possa estabelecer uma sólida política de avaliação educacional, que 
por sua vez deve estar, necessariamente, construída por um 
moderno sistema de acompanhamento pedagógico, mais ágil e 
focalizado nas demandas escolares e não apenas na manutenção de 
políticas curriculares. (NASPOLINI, 2001; p. 184-185) 

 

                                            
183 Ver definição na nota de rodapé da sessão 3.3.1 
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Como exemplo dessa estratégia de formação de capacidade instalada a partir 

de Sobral – segundo Maia, uma “escola de gestão” (CENPEC, 2017; p. 392) –, 

segue a lista dos Secretários de Educação do Município desde o início da 

implementação das reformas de qualidade e uma breve descrição de sua atuação 

posterior. Percebe-se na lista a estabilidade dos quadros que, depois da experiência 

local, partiram para o desafio de replicá-la no Estado. A exceção é Júlio César da 

Costa Alexandre, que hoje é responsável pelo projeto de combate à violência juvenil, 

nova frente de atuação empreededora de Ivo Gomes.184 

Tabela 4.5.2 – Lista de Secretários de Educação de Sobral (1997-atual) e suas 
atribuições posteriores 

Nome Início do mandato Término e próximas posições 

Ada Pimentel 
Gomes Fernandes 
Vieira 

Março de 1997 
Dezembro de 2000. Membro da Câmara de 
Educação Superior do Conselho Estadual de 
Educação 

Ivo Ferreira 
Gomes 

Janeiro de 2001 
Eleito Deputado Estadual em 2002, 2006, 2010 e 
2014. Atualmente Prefeito de Sobral. 

Maurício Holanda 
Maia 

Dezembro de 2002 

Dez 2004. Secretário Adjunto de Educação do 
Estado do Ceará de janeiro de 2007 a abril de 
2014.  
Secretário de Educação do Estado do Ceará de 
abril de 2014 até abril de 2016. Atualmente 
Consultor Legislativo da Câmara Federal 

Maria Izolda Cela 
de Arruda Coelho 

Janeiro de 2005 

Dez 2006. Secretária de Educação do Estado do 
Ceará de janeiro de 2007 a abril de 2014. 
Atualmente Vice-Governadora do Estado do 
Ceará 

Júlio César da 
Costa Alexandre 

Secretário Adjunto (2005-
6) e Titular a partir de jan 
de 2007 

Abril 2016 para concorrer à eleição de Vereador. 
Atualmente é Secretario de Direitos Humanos, 
Habitação e Assistência Social de Sobral 

Francisco Herbert 
Lima Vasconcelos 

Janeiro de 2017 Atual Secretário de Educação de Sobral 

Fonte: entrevistas e observação local, complementadas por e buscas na internet 

 

Além de mostrar que as reformas educacionais podem ser categorizadas pela 

Matriz de Wilson, Corrales (1999; p.41-42) também explica que o sucesso na 

proposição e implementação de reformas educacionais de qualidade – as que 

dependem da atuação de empreendedores de políticas públicas porque resultam em 

benefícios compartilhados e custos concentrados – contarão com maior chance de 

sucesso se atenderem a três condições: abordar a questão dos custos concentrados 

impingidos pelas reformas, tornar mais robusta a oferta e a demanda por reformas e 

                                            
184 Da mesma forma como atuou no CCEAE, enquanto Deputado Ivo Gomes mobilizou, em 2016, o Comitê 
Cearense pela Prevenção de Homicídios na Adolescência: 
https://www.al.ce.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=309 
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enfrentar fatores institucionais que possam fortalecer o poder de barganha dos 

grupos de veto, porque: 

 

Serious education reforms inevitably produce losers. Whether or 
not these losers take active stands against the reforms may depend 
on certain institutional variables: a) strong links between veto groups 
and opposition parties in polarized political party systems, b) the 
status of executive-legislative relations; c) leadership challenges 
inside and outside the unions; and d) strategic coalitions between 
veto groups and other societal groups. Corrales (1999; p.42. Grifo 
nosso) 

 

As informações sobre as reformas educacionais de Sobral apresentadas até 

aqui, em primeiro lugar, não evidenciam a atuação relevante de grupos organizados 

com poder de veto, pelo menos enquanto as reformas estiveram restritas a Sobral.  

Os relatos das entrevistas conduzidas pela pesquisa e a documentação consultada 

apontam que a pouca resistência ou oposição veio do meio acadêmico, 

principalmente em relação ao processo de alfabetização implementado, quando as 

reformas foram expandidas para o Estado. Maurício Maia explica algo que já tinha 

sido apontado no Capítulo 2, a ideologização de aspectos cognitivos e pedagógicos 

da alfabetização que pode representar um tipo de oposição apontado no item a) 

acima – vínculos fortes entre grupos de veto e partidos de oposição em sistemas de 

partidos políticos polarizados: 

 

Sinceramente, acho que há no Brasil um processo de ideologização 
da discussão nas faculdades de educação que está deixando a 
universidade cega para determinados aspectos da realidade. Não 
estou dizendo com isso que todos deviam elogiar o Paic, estou 
dizendo que seria bom se dispor pelo menos a conhecer mais para 
poder falar mal ou bem com consistência. [...] [A] crítica, explícita ou 
não, era: “Vocês estão treinando os meninos para saber soletrar, 
para saber dizer o bê-á-bá de uma forma mecanicista”. A única coisa 
a fazer era esperar o tempo passar para que provássemos que não 
era isso. Hoje está claro que o Paic tem ações de literatura e de 
formação de leitores. O resultado dos meninos em fluência cresce, 
os resultados nos testes padronizados crescem no 5º e no 9º ano. E 
as pessoas continuam a dizer que estamos treinando.  

[...] A verdade é que a questão não fica bem colocada se o fazemos 
em termos de um antagonismo entre treinar e educar. [...] será que 
quem critica se deu ao trabalho de verificar o que está sendo feito? 
Ou está criticando de ouvir falar, negando a experiência em bloco? 



Capítulo 4  340  

Eu acho que seria muito benéfico discutir para valer mesmo. Mas 
não tenho essa sensação com as críticas que ouvi até agora.  

[...] Não existe maior redução curricular do que não garantir que o 
menino se alfabetize. Essa é a maior redução curricular que pode 
existir e é a que está existindo ainda hoje no Brasil, que produz 30% 
de meninos sem as competências mínimas no final do 3° ano, aos 8 
anos de idade. E isso vem sendo tratado quase com indiferença por 
importantes setores da academia. (MAIA, entrevistado por CENPEC, 
2017; p. 393-394) 

 

As entrevistas com Ivo Gomes185 confirmaram que nas reformas de qualidade 

de que participou (inclusive, posteriormente, como Secretário de Educação da 

Capital do Estado, Fortaleza), as críticas mais contundentes não vieram dos 

sindicatos, como previu Corrales, mas sim de profissionais da academia, que se 

posicionaram contra a implementação de um processo de alfabetização que se 

opunha ao que lhes era familiar (Relatório Final do Comitê Cearense para a 

Eliminação do Analfabetismo Escolar; p. 115), além de resistirem ao sistema de 

monitoramento da aprendizagem e à de premiação por produtividade. 

Algumas das estratégias que Corrales propôs para abordar o impacto do 

custo das reformas são compensar os custos concentrados com aumento benefícios 

concentrados, como, por exemplo, aumentos de salários e afins ou reorganizar 

política de sindicatos. Alternativamente, pode-se optar por diminuir os custos 

concentrados pela condução mais lenta das reformas, o que pode pôr em risco uma 

janela de oportunidade, ou mesmo tentar “pegar carona” em outras reformas do 

setor público, o que também pode colocar as reformas educacionais em risco. Além 

disso, o autor propõe reforçar a oferta (das iniciativas governamentais) e a demanda 

(de reivindicações organizadas dos cidadãos), em geral politicamente frágeis no 

contexto da introdução de políticas de qualidade, com quadros de gestão da política 

(ministeriais ou secretariais) politicamente estáveis e fortalecidos, manter conexões 

com referências globais/internacionais e instalar conselhos consultivos 

independentes que podem contribuir com a consolidação do compromisso ministerial 

(ou das autoridades competentes), ao mesmo tempo que fortalece laços entre os 

reformadores e grupos na sociedade. 

                                            
185 Em agosto de 2016 e dezembro de 2017 
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No mais, dentre as estratégias políticas apontadas por Corrales acima, as 

duas que são aplicáveis a Sobral e, de certa forma ao Estado, são as que estão 

destacadas nos parágrafos anteriores: compensar os custos com aumento de 

remuneração e valorização profissional dos docentes (plano de carreira, formação, 

bônus e premiações) e criar “capacidade instalada” (capacity building) para operar 

as reformas, fortalecendo técnica e politicamente os quadros de comando, gestão e 

pedagógicos das secretarias. 

Recorrendo mais uma vez a Kingdon ([1984] 2011), é possível compreender, 

na prática, como atua um empreendedor de políticas públicas na hora de resolver 

um problema que identifica como prioritário. Os trechos citados abaixo são 

importantes porque exemplificam uma estratégia de convencimento político cujos 

elementos também são encontrados tanto na implementação da nova política de 

alfabetização em Sobral, quanto na sua expansão para o Governo Central do Estado 

do Ceará, por meio do Comitê Cearense para Eliminação do Analfabetismo Escolar 

(CCEAE): os indicadores que dramatizam o problema, a delimitação do problema de 

forma concreta, encapsulada e objetiva, a disseminação das propostas de solução 

de forma pública, por meio de relatórios, audiências, cobertura de imprensa e 

trabalho corpo a corpo com pessoas-chave, complementados pelo uso estratégico 

de janelas de oportunidade. Assim, o empreendedor pode usar seu capital político 

em prol da solução de um problema que lhe é caro, quando ele alcança 

proeminência na arena de disputas, abrindo caminho para a implementação das 

ações que percebe como sendo as mais adequadas, por meio de apoio político e 

material suficiente:  

 

As to problems, entrepreneurs try to highlight the indicators that so 
importantly dramatize their problems. They push for one kind of 
problem definition rather than another. Because they know that 
focusing events can move subjects higher on the agenda, 
entrepreneurs push to create such things as personal viewings of 
problems by policy makers and the diffusion of a symbol that 
captures their problem in a nutshell. They also may prompt the 
kinds of feedback about current governmental performance that affect 
agendas: letters, complaints, and visits to officials.  

As to proposals, entrepreneurs are central to the softening-up 
process. They write papers, give testimony, hold hearings, try to get 
press coverage, and meet endlessly with important and not-so-
important people. They float their ideas as trial balloons, get 
reactions, revise their proposals in the light of reactions, and float 
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them again. They aim to soften up the mass public, specialized 
publics, and the policy community itself. The process takes years 
of effort. As to coupling, entrepreneurs once again appear when 
windows open. They have their pet proposals or their concerns about 
problems ready, and push them at the propitious moments. In the 
pursuit of their own goals, they perform the function for the system of 
coupling solutions to problems, problems to political forces, and 
political forces to proposals. The joining of the separate streams 
described earlier depends heavily on the appearance of the right 
entrepreneur at the right time.  

[…] 

The appearance of entrepreneurs when windows are open, as well as 
their more enduring activities of trying to push their problems and 
proposals into prominence, are central to our story. They bring 
several key resources into the fray: their claims to a hearing, their 
political connections and negotiating skills, and their sheer 
persistence.  An item's chances for moving up on an agenda are 
enhanced considerably by the presence of a skillful 
entrepreneur, and dampened considerably if no entrepreneur 
takes on the cause, pushes it, and makes the critical couplings 
when policy windows open. (KINGDON, [1984] 2011; p.204-205; 
grifos e destaques nossos) 

 

4.6 Teste empírico da atuação dos empreendedores de política 
pública de Sobral e do Ceará: mesmo remédio, resultados 
diferentes 

Os Capítulos 2 e 3 apresentaram as principais ações de que consistiram as 

reformas de acesso e de qualidade em Sobral. Para verificar se as lideranças de 

Sobral realmente foram cruciais para seu sucesso, é preciso encontrar municípios 

com condições parecidas que utilizaram instrumentos similares e verificar se 

obtiveram os mesmos resultados. Em relação ao desenho de política educacional 

propostos pelo PAIC e seus desdobramentos, que estão diponíveis para todo o 

Estado do Ceará, já se viu que o Município de Sobral realmente se destaca, embora 

muitos estejam fruindo os avanços na mesma direção. Uma forma de fazer esse tipo 

de verificação é aproveitar alguma característica que possa agrupar os municípios e 

que tenha nexo causal plausível com o desempenho na variável dependente (no 

caso, o desempenho por escola no Spaece-Alfa de 2007, primeira edição da 

avaliação externa estadual do processo de alfabetização).  



343  Capítulo 4 

Encaixa-se nessa oportunidade o Programa Escola Campeã (PEC), como já 

apontado, foi implementado em 48 municípios de 24 estados diferentes (LELLIS, 

2007). No Ceará, os municípios foram Sobral, Iguatu e Juazeiro do Norte, que 

podem ser comparados entre si, controlados por uma variável que já se mostrou 

relevante, a renda familiar mensal mediana de cada município, sem ter que levar em 

consideração variáveis ligadas a municípios localizados nos demais estados 

participantes. 

O Gráfico 4.6.1 a seguir, apresenta esses dados e mostra que a) os 

municípios selecionados para participar do PEC no Ceará atendiam à população 

menos pobre do Estado; b) dentre eles, apenas Sobral já apresentava praticamente 

todas as escolas com desempenho no Spaece-Alfa de 2007 em nível que o exame 

classifica como aceitável (150 pontos) e c) havia muitas escolas que também já 

tinham alcançado esse nível de desempenho (1028 unidades escolares), enquanto 

que a maioria (4341) ainda apresentava desempenho médio abaixo de 150 (nível 

desejável, segundo a escala do exame, ver Capítulo 2, em particular, Gráfico 2.6.1). 

Gráfico 4.6.1 – Distribuição das notas de leitura no Spaece-Alfa de 2007 pelo nível de 
renda mensal familiar mediano do Município (IBGE, 2010) – detaque para os 

municípios que participaram do PEC de 2001 a 2004: Sobral, Iguatu e Juazeiro do 
Norte 

 
Fonte: Spaece-Alfa 2007 e IBGE, Censo 2010. Cálculos e tabulação, autora. 
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Entretanto, o que se quer estimar é se algum outro município, em seu 

conjunto, apresentava escolas com média acima de 150 pontos, ou, pelo menos, se 

três municípios participantes do PEC no Ceará manifestavam perfil similar de 

distribuição das notas de desempenho na alfabetização, antes que que o PAIC 

começasse a fazer efeito sistemático em todo o estado. A análise apresentada no 

Gráfico 4.6.2 a seguir mostra que, em relação aos ostros dois municípios, apenas 

Sobral tinha suas escolas nesse nível, à exceção de uma unidade, apresentando 

uma distribuição das notas médias das escolas no Município completamente 

diferente da dos outros dois. Para facilitar a leitura do gráfico, são apresentados 

apenas os municípios que fazem parte da mesma Crede (Coordenadoria Regionais 

de Desenvolvimento da Educação), unidade de regionalização educacional do 

Estado do Ceará, em que está localizado cada um dos municípios comparados: 

Sobral na 6ª, Iguatu na 16ª e Juazeiro do Norte na 19ª, sendo que são 20 no total. 

Gráfico 4.6.2 – Distribuição das notas de leitura por escola no Spaece-Alfa de 2007 
por município, por Crede dos municípios que fizeram parte do PEC 

 
Fonte: Spaece-Alfa 2007. Tabulação, autora. 

 

Realmente, os dados apontam para algo que parece ser exclusivo de Sobral 

em relação à participação prévia dos municípios cearenses no PEC. Tomando como 



345  Capítulo 4 

base no que foi apresentado nos capítulos anteriores, ou é o processo de 

alfabetização, ou a liderança. A hipótese que parece mais plausível é a combinação 

dos dois: uma liderança que pôs de pé uma Rede com competência suficiente para 

alfabetizar – como regra, e não como exceção – os alunos em um alto nível de 

compreensão textual186 até o 2º ano (quanto é aplicado o Spaece-Alfa). Só para 

reforçar o caráter experimental em relação ao PAIC, este apenas teve início de 

forma sistemática no Estado do Ceará em 2007, portanto, a medida utilizada 

(Spaece-Alfa de 2007) não incorpora este efeito, aumentando possibilidade de o os 

componentes alfabetização + liderança serem mais “fortes”, pelo menos em um 

primeiro momento, que o componente gestão eficaz.. Ao final da sessão 4.9, retoma-

se uma comparação entre as forças que mais podem ter contribuído para a 

institucionalização do direito à educação em Sobral. 

4.7 O modelo de coalizão política de Sabatier: a cola187 que 
permite estabilizar as reformas educacionais de qualidade  

Além da introdução de políticas de ruptura do tipo benefícios difusos e custos 

concentrados, como as reformas de educação do tipo qualidade explicadas nas 

sessões anteriores, é preciso compreender como uma inovação deixa de sê-lo para 

fazer parte do arcabouço permanente de determinados campos de política pública. 

Essa análise da estabilidade do desenho e da operação de políticas públicas no 

tempo precisa ser levada em conta, tanto para avaliar sua efetividade, quanto para 

estimar sua replicabilidade em outros contextos, objetos do presente estudo. Esse 

exercício investigativo é de particular importância para as políticas educacionais, que 

envolvem atividades pedagógicas altamente complexas, em um atendimento diário, 

de caráter cumulativo e contínuo, que exigem o gerenciamento de componentes 

sofisticados de interação humana sob a forma de um expressivo contingente de 

stakeholders com interesses individuais variados e até conflitantes: há infinitos 

                                            
186 De acordo com a escala de proficiência do Spaece-Alfa, alunos com proficiência acima de 150 pontos já 
consolidaram a habilidade de localizar e inferir informações em textos curtos, de vocabulário simples, gênero 
familiar, seja qual for a posição da informação solicitada no texto, assim, como comprender seu propósito. 
187 Mintron e Vergari (1996, pg.421): The "glue" that holds an advocacy coalition together is its members' shared 
beliefs over core policy matters. 
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detalhes a serem monitorados188, administrados e aprimorados no dia a dia. Trata-se 

de uma política vulnerável pela própria complexidade. Essa complexidade exige 

sustentabilidade operacional e orçamentária, portanto, depende de uma certa 

permanência política que garanta a prestação contínua de serviços de qualidade 

com o objetivo de alcançar efeitos de equidade e de aumento de expectativas de 

desempenho, como vem sendo feito em Sobral e no Ceará. Mas a questão é 

descobrir como se alcança a sustentabilidade de políticas públicas educacionais do 

tipo qualidade ao longo do tempo, em particular quando o ambiente no entorno 

continua inóspito a reformas de qualidade (ver exemplo do PNE na sessão 4.3) 

como no caso do processo de alfabetização em Sobral e no Ceará, em comparação 

ao contexto brasileiro. 

 Mintron & Vergari (1996) estudaram os aspectos de continuidade incremental 

das reformas educacionais no Estado de Michigan, nos Estados Unidos, entre as 

décadas de 1970 e 1990 e concluíram que a estabilidade daquela política poderia 

ser explicada pela adição do componente advocacy coalition à atuação de 

empreendedor(es) de política pública descrita por Kingdon e já explicada na sessão 

anterior. Eles propõem essa combinação para explicar o sucesso longevo de 

políticas tidas inicialmente como inovadoras: 

 

The advocacy coalition framework (AC) explains policy stability. The 
policy entrepreneurship model (PE) explains dynamic policy change. 
Thus, augmenting the AC with insights from the PE provides a 
method of explaining a common empirical phenomenon: policy 
stability punctuated by dynamic policy change. This analytical 
strategy could be used to explore stability and change in many policy 
arenas. (MINTRON & VERGARI, 1996; pg. 420) 

[…]  

There are at least two ways that the AC easily could incorporate 
insights from the PE and thereby gain increased explanatory power. 
First, the AC could be improved by incorporating insights from the PE 
on how coalitions form. Evidence provided on the TM policy 
entrepreneur [189] indicates that an important aspect of coalition 
building involves framing issues in ways that appeal to diverse 
interests. Further, clear definition of the issues and how they can 
be addressed keeps coalition members focused on policy goals. 

                                            
188 Desde a qualidade da merenda escolar até conteúdos polêmicos em livros didáticos, como as relações entre 
alunos e professores e a forma de atender às famílias em questões de conflitos inerentes à vivência escolar. 
189 TEACH Michigan (a grassroots coalition of business, government, and religious-based organizations (idem, 
pg. 427) 
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This serves not only to bring the coalition members together, 
but also promotes cohesion among them. Thus, through their 
efforts to sell their ideas to others, policy entrepreneurs help to solve 
collective action problems. The process by which this occurs is 
instructive. The policy entrepreneur must devise optimal ways of 
framing an issue to show potential coalition members how their (often 
diverse) interests will be served by joining it. Once the coalition is 
formed, the policy entrepreneur must work to ensure that the 
coalition maintains a strong political presence into the future. 

Second, the AC could benefit by including insights from the PE on 
how policy innovations become articulated onto the political agenda. 
Not only do policy entrepreneurs work to build coalitions, they also go 
to considerable lengths to network within and around government. 
This activity allows policy entrepreneurs to determine the 
appropriate arguments for selling their ideas to decision makers. 
It also helps them to gain credibility with policymakers. […] 

We have demonstrated the complementary nature of the AC and PE 
approaches by exploring the ways that each provides insights into a 
specific period of policy change. If insights from the PE are 
incorporated into the AC, this should result in a richer analysis 
of the policymaking process than could be achieved by using 
either model alone. (Ib. pgs. 431-432 – grifos nossos) 

 

Os autores acreditam que a definição clara dos problemas a serem 

enfrentados e da melhor maneira de abordá-los ajuda a manter os membros da 

coalizão mobilizados em torno da causa que defendem, enquanto que o 

empreendedor da política precisa continuar atuando para que ela se mantenha 

sólida no tempo, conquistando credibilidade.  

Paul Sabatier (1988) partiu do desafio de explicar a complexa dinâmica dos 

elementos que compõem o processo de construção de políticas públicas (policy 

making) [no contexto dos Estados Unidos] para estabelecer um modelo explicativo 

de sua estabilidade. Questões como a percepção acerca de um problema, 

mudanças de opinião pública e das elites em relação à prioridades de cada 

problema, embates periódicos a respeito do locus da autoridade governamental, 

alcance incompleto de metas legalmente estabelecidas e o processo interativo de 

formulação, implementação e reformulação das políticas (SABATIER, 1988; p.130) 

suscitaram a formulação de modelos explicativos e causais – “How is one to 

understand the incredibly complex process of policy change over periods of one or 

several decades? What are the principal causal factors?”, se pergunta o autor (Ib.). 

Ele mesmo explica que as hipóteses vigentes levavam em conta alterações de larga 

escala na dinâmica social, econômica e política. Mas acrescenta que, igualmente 
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importantes (suposição de Heclo190 citada por ele) também seriam a interação de 

especialistas de campos específicos das políticas públicas. À medida que aprendem 

cada vez mais sobre as características de cada problema e as opções adequadas 

para alcançar os objetivos da política pública apropriada para solucioná-lo, esses 

especialistas competem pelo poder e pela capacidade de desenvolver meios 

informados de abordar esses problemas (Ib.).  

O modelo de Advocacy Coalition Framework (ACF) inicialmente proposto por 

Sabatier em 1988, vem sendo testado em múltiplos contextos desde então e foi 

aprimorado conjuntamente por ele e por outros autores guiados pelo mesmo tipo de 

interesse analítico, resultando em múltiplas revisões (entre elas, mais recentes, 

SABATIER e JENKINS-SMITH, 2007 e WEIBLE, SABATIER, e MCQUEEN, 2009). 

Trata-se da formulação de um modelo de causalidade e de aprendizado institucional 

para o desenvolvimento permanentes de políticas públicas, que teve como 

fundamento tanto a literatura sobre implementação delas, quanto sobre o papel das 

informações técnicas no seu desenho e validação política. O modelo (ou quase 

teoria, como apresentam os autores) parte de cinco premissas (SABATIER e 

JENKINS-SMITH, 2007; p. 118-120. Tradução e adaptação nossa): 

1) teorias que abordam processos e inovações em política pública devem levar 

em consideração o papel desempenhado pelas informações técnicas que 

identificam a magnitude e características do problema, suas causas e o 

impactos prováveis de cada opção de solução; 

2) os processos de mudança das políticas públicas e o papel das informações 

técnicas neles incorridos só podem ser compreendidos em perspectivas 

temporais mais longas, de, no mínimo, uma década, porque a função de 

esclarecimento da pesquisa em políticas ajuda a alterar crenças de seus 

formuladores, além de que, do ponto de vista da implementação, é necessário 

analisar, pelo menos, um ciclo de formulação – implementação – reformulação; 

3) a unidade de análise mais útil para compreender as inovações de políticas em 

sociedades industriais modernas não são as instituições ou programas 

governamentais, mas os seus subsistemas, formados por variados atores de 

                                            
190 HECLO, Hugh (1974). Social Policy in Britain and Sweden. New Haven: Yale University. 
HECLO, Hugh (1978). 'Issue Networks and the Executive Establishment,' in The Political System, Ed. A. King. 
Washington: AEI. 
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entidades públicas e privadas que estão ativamente preocupados com 

questões específicas de políticas públicas e procuram influenciar o processo 

decisório – é no nível do subsistema que ocorre a especialização técnica, o 

conhecimento sobre leis e regulações, sobre a magnitude do problema, seus 

fatores causais e a identificação dos interessados; 

4) a definição dos subsistemas deve ser ampliada do conjunto formado por 

agências administrativas, comitês legislativos e grupos de interesse, 

adicionando mais dois grupos: jornalistas, pesquisadores e analistas de 

política, que desempenham um papel importante na geração, disseminação e 

avaliação do ideário de políticas e também agentes de todos os níveis de 

governo implicados na formulação e implementação de políticas; e 

5) as políticas e programas públicos devem incorporar a teoria pertinente sobre 

como alcançar seus objetivos, o que pode ser caracterizado como um sistema 

de crença que envolvem prioridades, percepções a respeito de relações 

causais essenciais, da magnitude do problema e de hipóteses sobre a eficácia 

das opções de instrumentos de política pública. 

Dito de forma mais clara e resumida (WEIBLE, SABATIER e MCQUEEN. 

Themes and Variations: Taking Stock of the Advocacy Coalition Framework, 2009; p. 

122), a ACF é uma estrutura de análise que permite estabelecer nexo causal 

explicado por meio das cinco premissas acima: 

 

The ACF’s causal logic and resulting hypotheses build from a set of 
assumptions: (i) a central role of scientific and technical information in 
policy processes; (ii) a time perspective of 10 years or more to 
understand policy change; (iii) policy subsystems as the primary unit 
of analysis; (iv) a broad set of subsystem actors that not only include 
more than the traditional iron triangles’ members but also officials 
from all levels of government, consultants, scientists, and members of 
the media; and (v) a perspective that policies and programs are best 
thought of as translations of beliefs. 

 

Como já foi apresentado, Sumiya (2015) estudou as condições políticas e 

institucionais que permitiram a concepção e implementação do Programa de 

Alfabetização na Idade Certa (PAIC) no Estado do Ceará, baseado na experiência 

de Sobral, a partir de uma massiva mobilização de atores e informações conduzida 

no âmbito do Comitê Cearense para a Eliminação do Analfabetismo Escolar 
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(CCEAE). A autora, da mesma forma como o presente estudo, utilizou o arcabouço 

de análise de Estado e Política Pública e selecionou aproximadamente os mesmos 

autores aqui apontados, entre eles Kingdon, Sabatier et al., acrescentando aspectos 

do Neoinstitucionalismo Histórico, selecionando a seguinte combinação de fatores 

explicativos:  

1) o Modelo de dinâmicas múltiplas de Kingdon ([1984] 2011), a mesma 

referência citada acima, explicitando a atuação de Ivo Gomes que, como 

Deputado Estadual, idealizou e coordenou o CCEAE e de Cid Gomes, já 

Governador do Estado do Ceará, que adotou efetivamente o tema da 

alfabetização como prioritário e os elementos que compunham o contexto que 

tornou possível a criação do PAIC, com a descrição das dinâmicas (de 

problema, da política e das políticas) que cercaram a introdução de um novo 

programa de alfabetização em âmbito estadual (Sumyia, 2015;p. 161-187);  

2) o Modelo de Coalização Advocatória de Sabatier (ACF), principalmente, no que 

diz respeito às crenças profundas dos atores envolvidos no CCEAE e na 

implementação do PAIC (Ib. 173-207) e o aprendizado prévio sobre políticas 

ocorrido em Sobral (Ib.207-210): 

 

O núcleo profundo do sistema de crenças é caracterizado como o 
conjunto de princípios normativos fundamentais com os quais as 
pessoas se identificam, definindo os valores a partir dos quais o 
indivíduo irá interpretar o mundo. Esta camada é baseada nas 
convicções centrais e profundas e, em grande parte, são produtos da 
socialização durante a infância, portanto, muito difíceis de mudar. 

A partir da análise dos documentos, das notas taquigráficas dos 
eventos realizados pelo Comitê e também das entrevistas para a 
Tese, o caso cearense evidencia com um de seus principais valores 
a defesa pela educação básica pública de qualidade como fator 
essencial para a democracia e uma sociedade mais justa. 
Princípios como a igualdade e a busca pela equidade são 
encontrados frequentemente nos argumentos dos atores que 
defendem o direito de todas as crianças aprenderem, independentes 
de sua origem social e da classe econômica da qual fazem parte. 
(Sumyia, 2015; p.188. Grifos no original) 

 

3) a abordagem do Neoinstitucionalismo Histórico que defende a dependência de 

uma trajetória histórica, que não será utilizada na análise do contexto de 

Sobral.  
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Este estudo, entretanto, não vai considerar como fator explicativo a 

abordagem do Neoinstitucionalismo Histórico. A razão de um recorte mais restrito 

para Sobral em relação ao que o foi analisado no contexto estadual por Sumyia é 

que, embora o Município esteja efetivamente inserido no contexto do Estado e que o 

PAIC tenha reforçado institucional, operacional e financeiramente as políticas locais, 

a política de alfabetização de Sobral instalou-se em um ambiente anterior, 

inicialmente não favorável, onde políticas estaduais ou federais com desenho 

suficiente para induzir mudanças institucionais eram, à época, incipientes, embora já 

estivessem vigentes. Elas foram efetivamente utilizadas pelos empreendedores de 

Sobral para as suas reformas iniciais, de cunho de acesso (Fundef, LDB e Lei 

Estadual de Municipalização do Ceará), que abriram caminho para as reformas do 

tipo qualidade, mas em uma lógica de descontinuidade absoluta, uma espécie de 

ruptura em relação à política educacional anterior do Município. 

O julgamento aqui é que, para Sobral, no momento inicial, o 

Neoinstitucionalismo Histórico não explicaria uma ruptura, mesmo que conduzida em 

ambiente democrático e institucional. Mesmo que as reformas estaduais, como foi 

dito, tenham vindo a contribuir para a estabilidade das reformas em nível local 

posteriormente, no momento inicial, a contribuição foi muito limitada no nível 

institucional, embora a trajetória dos empreendedores e seu grupo de “mudancistas”, 

já tivesse estabelecido algumas condições institucionais mínimas, como, por 

exemplo a Lei Estadual de Municipalização.  

Se, no nível do Estado, as condições para a instalação do CCEAE e PAIC 

eram favoráveis em 2004-2007 e continuaram sendo para que o PAIC se 

consolidasse e expandisse nos anos que se seguiram, localmente, no momento 

anterior (2001-2004), as alterações institucionais eram recentes e implementadas 

pelos próprios empreendedores de política pública que depois usaram as condições 

favoráveis do Estado para inovar a política de alfabetização. Principalmente, Cid e 

Ivo Gomes e seus ex-Secretários de Educação, Ada Pimentel, Maurício Maia e 

Izolda Cela, como foi apontado por Sumyia e verificado no âmbito do presente 

trabalho. Esse contexto inicial será explicado a seguir. 

No momento que antecedeu as reformas de Sobral (não apenas no setor da 

educação), ainda em 1996, formou-se para a eleição de Cid Gomes e Edilson 

Aragão, uma coalizão para enfrentar práticas políticas inerentes ao que foi 
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detalhadamente descrito por Vitor Nunes Leal ([1949] 2012) como Coronelismo (na 

famosa obra “Coronelismo, Enxada e Voto). Elementos dessa narrativa descrevem 

os componentes de um sistema político que funcionava dentro das intituições 

públicas de um Ceará e Sobral pré-reformas:  

 

[...] uma forma peculiar de manifestação do poder privado, ou seja, 
uma adaptação em virtude da qual os resíduos do nosso antigo e 
exorbitante poder privado têm conseguido coexistir com um regime 
político de extensa base representativa. [...É] sobretudo um 
compromisso, uma troca de proveitos entre o poder público, 
progressivamente fortalecido, e a decadente influência social 

dos chefes locais, notadamente dos senhores de terras.[...] 
Paradoxalmente, [...] esses remanescentes de privatismo são 
alimentados pelo poder público, [d]esse compromisso fundamental 
resultam as características secundárias do sistema 
“coronelista”, como sejam, entre outras, o mandonismo, o 
filhotismo, o falseamento do voto, a desorganização dos 
serviços públicos locais. (LEAL, [1949] 2012; p. 23. Grifos nossos) 

 

Operava, como ainda opera, disseminados pelo Brasil em graus variados, 

essa prática sistemática de a elite se apropriar do estado para operar interesses 

privados de representantes de um poder local baseado na propriedade da terra. São 

lideranças locais, conhecidas genericamente como coronéis191, com profundos laços 

no Governo Estadual Central e até no Federal, mas que passaram por um 

esvaziamento de seu poder econômico-financeiro em razão da diminuição do valor 

da terra e de sua produção agrícola. Entretanto, logram manter seu poder por meio 

da apropriação das estruturas locais de estado e da opressão da população, 

principalmente da que habita as zonas rurais e que tem os coronéis como figuras 

que ocupam o topo da hierarquia social, além de considerá-los benemerentes, razão 

                                            
191 Sobre a origem dos coronéis: “A Guarda Nacional, criada em 1831 para substituição das milícias e 
ordenanças do período colonial, estabelecera uma hierarquia em que a patente de coronel correspondia a um 
comando municipal ou regional, por sua vez dependente do prestígio econômico ou social de seu titular, que 

raramente deixaria de figurar entre os proprietários rurais. De começo, a patente coincidia com um comando 

efetivo ou uma direção, que a Regência reconhecia, para a defesa das instituições. Mas, pouco a pouco, as 
patentes passaram a ser avaliadas em dinheiro e concedidas a quem se dispusesse a pagar o preço exigido ou 
estipulado pelo poder público, o que não chegava a alterar coisa alguma, quando essa faculdade de comprar a 
patente não deixava de corresponder a um poder econômico, que estava na origem das investiduras anteriores. 
Recebidas de graça, como uma condecoração, acompanhada de ônus efetivos, ou adquiridas por força de 
donativos ajustados, as patentes traduziam prestígio real, intercaladas numa estrutura social profundamente 
hierarquizada como a que costuma corresponder às sociedades organizadas sobre as bases do escravismo. No 
fundo, estaria o nosso velho conhecido, o latifúndio, com os seus limites e o seu poder inevitável. (LIMA 
SOBRINHO, Barbosa in LEAL 2012; Prefácio à 2ª edição, p. 19) 
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pela qual, mesmo desassistidos e oprimidos, defendem-nos como se estivessem do 

mesmo lado.  

 

A massa humana que tira a subsistência das suas terras vive no 
mais lamentável estado de pobreza, ignorância e abandono. 
Diante dela, o “coronel” é rico. Há, é certo, muitos fazendeiros 
abastados e prósperos, mas o comum, nos dias de hoje, é o 
fazendeiro apenas “remediado”: gente que tem propriedades e 
negócios, mas não possui disponibilidades financeiras; que tem o 

gado sob penhor ou a terra hipotecada; que regateia taxas e 
impostos, pleiteando condescendência fiscal; que corteja os bancos 

e demais credores, para poder prosseguir em suas atividades 
lucrativas.  

 

[...] É, pois, para o próprio “coronel” que o roceiro apela nos 
momentos de apertura, comprando fiado em seu armazém para 
pagar com a colheita, ou pedindo dinheiro, nas mesmas condições, 
para outras necessidades. [...] Completamente analfabeto, ou quase, 
sem assistência médica, não lendo jornais nem revistas, nas quais se 
limita a ver as figuras, o trabalhador rural, a não ser em casos 
esporádicos, tem o patrão na conta de benfeitor. [...] O lógico é o 
que presenciamos: no plano político, ele luta com o “coronel” e 
pelo “coronel”. (LEAL [1949] 2012; p. 24. grifos nossos) 

 

Além de operar no seu território os mecanismos que sustentam seu prestígio 

e poder, a própria implementação de serviços públicos entra na conta dos coronéis 

para consolidar sua posição vantajosa, em colaboração do poder do Governo 

Central do Estado e até do Governo Federal:  

 

É ao seu interesse e à sua insistência que se devem os principais 
melhoramentos do lugar. A escola, a estrada, o correio, o telégrafo, a 
ferrovia, a igreja, o posto de saúde, o hospital, o clube, o campo de 
futebol, a linha de tiro, a luz elétrica, a rede de esgotos, a água 
encanada —, tudo exige o seu esforço, às vezes um penoso esforço 
que chega ao heroísmo. [...] O bem e o mal, que os chefes locais 
estão em condições de fazer aos seus jurisdicionados, não 
poderiam assumir as proporções habituais sem o apoio da 
situação política estadual para uma e outra coisa. [...] Os próprios 
funcionários estaduais, que servem no lugar, são escolhidos por sua 
indicação. Professoras primárias, coletor, funcionários da coletoria, 
serventuários da justiça, promotor público, inspetores do ensino 
primário, servidores da saúde pública etc., para tantos cargos a 
indicação ou aprovação do chefe local costuma ser de praxe.(Ib. 31-
34).  
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E foi exatamente esse cenário que Cid Gomes e seu Vice, Edilson Aragão, 

decidiram enfrentar ao juntarem forças para se candidatar ao comando do Poder 

Executivo local em 1996. Em Sobral, o Coronelismo tinha esgarçado os serviços 

públicos e a própria política de tal forma que a gestão que os precedeu tinha 

passado por sucessivas trocas de comando, a cada uma correspondendo demissões 

e recontratações, principalmente no setor de educação, que é uma fonte expressiva 

de cargos.  

Foram duas novidades nessa eleição [que o Cid venceu]: a absoluta 
instabilidade política – a cidade entregue à sorte pelas sucessivas 
trocas de Prefeito: 14 mudanças de comando nos quatro anos que 
antecederam essa eleição – e a nossa aliança com os partidos 
tradicionais de esquerda [PT e PC do B]. Nós éramos amigos, mas 
sempre marchávamos separados, não éramos aliados políticos. Eles 
nunca tinham ganhado eleição, mas sempre tinham entre 5% e 10% 
dos votos (Entrevista de Ivo Gomes à autora em dezembro de 2017). 

 

As escolas, principalmente as municipais rurais, eram usadas como 

oportunidades de alocar aliados e fazer mobilização política, o que segmentou o 

atendimento escolar da seguinte forma: as particulares, para quem podia pagar, as 

estaduais para quem não podia, mas se preocupava com a educação dos filhos, e 

os “merendórios” – as escolas municipais (relato feito por Cid Gomes em entrevista à 

autora em dezembro de 2017) – . 

A descrição de Leal é a mesma feita por Cid e Ivo Gomes nas entrevistas e 

apresentaram um cenário comum aos municípios de menor porte no Brasil, não 

apenas no Nordeste, mas que são típicos dessa região, incluindo o Ceará e Sobral. 

No âmbito do Estado, o Coronelismo também tinha começado a ser enfrentado pela 

Geração Cambeba e o Mudancismo, que instituiu mecanismos de institucionalização 

de serviços públicos e uma segunda onda de industrialização do Estado, justamente 

a etapa de transformações no Estado que Tendler tinha descrito. Foi uma mudança 

de mentalidade das elites mais jovens do Estado, que ganhou expressão política a 

partir do processo de redemocratização192, com difusão de um movimento político-

econômico apelidado de Mudancismo (ou Governo das Mudanças), que teve início 

com a eleição de Tasso Jereissati em 1986 (coligação Pró-Mudanças: PMDB, PCB, 

                                            
192 Para um relato detalhado das sucessivas fases de mudança política no Ceará e seus personagens e fatores 
ver: FARIAS, Aírton de. História do Ceará. 7a edição, revista e ampliada. Fortaleza, CE: Armazém da Cultura, 
2015. 
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PCdoB e PDC para o mandato 1987-1991) fazendo contraponto ao Coronelismo de 

Virgílio Távora, Adauto Bezerra e César Cals (UDN, Arena e PDS), que tinham 

estado no poder estadual por mais de 20 anos, durante o período da ditadura. Os 

mudancistas empreenderam uma série de reformas de estado (administrativa e 

fiscal, 1986-1990; saúde, 1986-1990; infra-estrutura e privatizações, 1991-1999 e 

educacional, 1995-2000), (NASPOLINI, 2001 e BELMIRO, 2012). 

 

O grupo mudancista, como ficou conhecida a equipe deste governo, 
era composto por jovens empresários filiados ao Centro Industrial do 
Ceará (CIC) e à Federação das Indústrias do Estado do Ceará 
(FIEC), duas entidades patronais. Esse grupo conseguiu retirar do 
cenário político o grupo dos “coronéis” (Virgílio Távora, Adauto 
Bezerra e César Cals) que, durante mais de 20 anos, esteve à frente 
da política local. 

A entrada de jovens empresários — tinham menos de 40 anos e 
atuavam no mercado em atividades industriais tradicionais e de 
serviços, no âmbito local e nacional — na política ocorreu a partir de 
1978, quando filhos de industriais e executivos recém-saídos de 
universidades, passaram a se reunir, a conversar e a articular um 
projeto para mudar o estado e a região.  

O combate à miséria era a principal meta do projeto político dos 
jovens empresários cearenses. Ainda como presidente do CIC, 
Tasso Jereissati, em 1981, já discutia e expunha a preocupação em 
relação à situação econômica do estado.  

Oito anos depois o empresário Tasso Jereissati foi eleito governador 
do Ceará. A entidade classista foi um espaço importante para a 
entrada de Tasso Jereissati na política cearense e esse aspecto foi 
confirmado no discurso de posse ao assumir a presidência da 
entidade em 1981. “O CIC tem um compromisso em nível estadual, 
regional e nacional com a formação, o mais rápido possível, de uma 
classe política competente e forte, capaz de influenciar e até assumir 
o poder” (BELMIRO, 2012; p.2-3). 

 

Diante do cenário, não é surpresa que políticas públicas que rompam com 

essa lógica dificilmente brotem de demandas da própria população, mas, ao 

contrário, que sejam dependentes de empreendedores de (raras) políticas públicas 

desruptivas do status quo, como garantir que todos os alunos sejam alfabetizados 

ao final do 1º ano do ensino fundamental, porque a condição de alfabetizado na 

infância é irreversível e compromete de maneira indelével as estruturas do 

Coronelismo. 
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Assim, o modelo analítico de Sabatier e Jenkins-Smith, selecionado neste 

trabalho para complementar o modelo de Kingdon, necessário para dar conta do que 

foi apontado por Wilson e Corrales, pode ser aplicado ao contexto das reformas de 

Sobral e resumido pelo seguinte quadro: 

Tabela 4.7.1 – Adequação dos elementos das reformas em Sobral (1997-2004) ao 
modelo causal de Sabatier e Jenkins-Smith (2007) 

Premissas do modelo causal de 
SABATIER e JENKINS-SMITH (2007; p. 
118-120) 

Elemento presente em Sobral em 1997-
2000 e, principalmente, em 2001-2004 

Teorias que abordam processos e 
inovações em política pública devem levar 
em consideração o papel desempenhado 
pelas informações técnicas que identificam 
a magnitude e características do problema, 
suas causas e o impactos prováveis de 
cada opção de solução 

Em Sobral foi preponderante a presença do 
Prof. Edgar Linhares, que estabeleceu as 
etapas pedagógicas, o modelo e a estrutura 
de monitoramento e coordenou a 
elaboração de material didático para 
resolver o problema da alfabetização no 1º 
ano 

Os processos de mudança das políticas 
públicas e o papel das informações 
técnicas neles incorridos só podem ser 
compreendidos em perspectivas temporais 
mais longas, de, no mínimo, uma década, 
porque a função de esclarecimento da 
pesquisa em políticas ajuda a alterar 
crenças de seus formuladores, além de 
que, do ponto de vista da implementação, é 
necessário analisar, pelo menos, um ciclo 
de formulação – implementação – 
reformulação; 

Em Sobral, o ciclo de  formulação – 
implementação – reformulação foi muito 
mais curto, pelo menos para convencer as 
autoridades educacionais locais de que o 
processo de alfabetização conjugado com 
seu monitoramento e mais todas as ações 
estruturantes implementadas pela 
Prefeitura davam os resultados esperados: 
em 2 anos o problema estava praticamente 
resolvido, o que deu aos empreendedores 
ânimo para fundar o CCEAE em âmbito 
estadual 

A unidade de análise mais útil para 
compreender as inovações de políticas em 
sociedades industriais modernas não são 
as instituições ou programas 
governamentais, mas os seus subsistemas, 
formados por variados atores de entidades 
públicas e privadas que estão ativamente 
preocupados com questões específicas de 
políticas públicas e procuram influenciar o 
processo decisório – é no nível do 
subsistema que ocorre a especialização 
técnica, o conhecimento sobre leis e 
regulações, sobre a magnitude do 
problema, seus fatores causais e a 
identificação dos interessados; 

Em Sobral, o segundo fator de sucesso 
(depois da abordagem do processo de 
alfabetização) e o que garantiu a 
permanência da política pública (além da 
força da crença no aprendizado de todos) 
foi o investimento no capital humano da 
Rede Municipal e no convencimento dos 
atores que podiam apoiar (ou sabotar) as 
intervenções do tipo qualidade como os 
pais. A maneira de informar e mobilizar o 
público externo e interno das escolas e da 
Rede, para controlar o absenteísmo, o 
processo compartilhado de planejamento 
pedagógico entre a Superintendência, 
POAs e Coordenações193 E o 
reconhecimento institucional público do 
sucesso de alunos e professores são 
exemplos de mobilização dos subsistemas 
localmente  

                                            
193 POA – Professor Orientador de Área – elo de ligação de mão dupla entre as escolas e a Superintendência da 
Rede e a Esfapege; Coordenadores Pedagógicos. 
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Premissas do modelo causal de 
SABATIER e JENKINS-SMITH (2007; p. 
118-120) 

Elemento presente em Sobral em 1997-
2000 e, principalmente, em 2001-2004 

A definição dos subsistemas deve ser 
ampliada do conjunto formado por agências 
administrativas, comitês legislativos e 
grupos de interesse, adicionando mais dois 
grupos: jornalistas, pesquisadores e 
analistas de política, que desempenham um 
papel importante na geração, disseminação 
e avaliação do ideário de políticas e 
também agentes de todos os níveis de 
governo implicados na formulação e 
implementação de políticas; e 

Em Sobral, para disseminar e explicar as 
reformas de qualidade, que alteraram 
profundamente a relação dos habitantes da 
cidade com a instituição escola a partir de 
sua implementação, tanto para as famílias 
devido ao controle de absenteísmo e a 
nucleação das escolas, tanto para 
profissionais da educação, pela 
profissionalização da gestão educacional 
que substituiu a prática anterior de 
coronelismo e patrimonialismo, foi 
necessário operar um incansável plano de 
comunicação presencial (visitas às escolas) 
e à distância (rádio, principalmente), além 
de um sistema permanente de 
reconhecimento institucional do trabalho 
dos profissionais. 

As políticas e programas públicos devem 
incorporar a teoria pertinente sobre como 
alcançar seus objetivos, o que pode ser 
caracterizado como um sistema de crença 
que envolvem prioridades, percepções a 
respeito de relações causais essenciais, da 
magnitude do problema e de hipóteses 
sobre a eficácia das opções de 
instrumentos de política pública. 

Sobral operou com competência uma nova 
forma de alfabetizar que mobilizou toda a 
rede em torno da resolução do problema do 
analfabetismo escolar, em dois anos, os 
docentes compreenderam que havia 
métodos mais eficazes e passaram a 
adotá-lo, além disso, há a disseminação da 
crença de que todos aprendem e que é 
uma obrigação dos professores, com apoio 
da Rede, ensiná-los. 

Fonte: SABATIER e JENKINS-SMITH, 2007; p. 118-120 e elaboração da autora. 

Mas que crenças são essas que movem os empreendedores de política de 

qualidade e os subsistemas que compõem a política educacional de qualidade de 

Sobral? 

4.8 A força da crença: “são 500 anos de dívida para pagar” 

“São 500 anos de dívida para pagar”. Essa frase foi dita por Edna Lúcia de 

Carvalho Lima, atualmente Coordenadora de Ensino Fundamental da Rede194, no 

contexto de uma conversa informal para organizar as atividades da semana, para as 

quais seria necessário convocar, como durante todo o projeto de elaboração do 

                                            
194 Superintendente Pedagógica da Seduc-Sobral, durante a primeira fase do projeto de elaboração do novo 
currículo de Sobral para as disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática. 
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novo currículo de Sobral, os membros do Grupo de Trabalho do Currículo para 

jornadas extras de trabalho, em geral depois de cumpridas suas obrigações 

pedagógicas junto às escolas, o que, normalmente, significava trabalhar um terceiro 

turno ou nos fins de semana. Nunca faltou motivação, entre os membros do GT, 

para as extenuantes reuniões de escrita das habilidades do currículo, para estudar 

referências, propor e negociar soluções para as dificuldades encontradas pelo 

caminho. Lembrando que essa é a equipe que já chegou ao topo dos indicadores 

brasileiros e que, portanto, poderia, se não fossem as crenças que serão analisadas 

nesta sessão, deitar em berço esplêndido e saborear os louros conquistados. 

Da mesma forma, a reação dos profissionais da Rede Municipal de Sobral às 

sucessivas apresentações de versões do novo documento curricular195, que 

obviamente acarretará ainda mais empenho deles, foi de animação e engajamento 

imediato: “não temos ideia de como vamos fazer isso aqui, mas eu quero fazer 

parte”, ou “estou muito emocionada, pois sei que estamos fazendo história”. Para 

quem conhece Sobral e descobre seus segredos, o componente crença pode 

explicar muito do que parece surpreendente em um primeiro momento: compromisso 

com o resultado conjunto, o profissionalismo nas relações institucionais e o mais 

absoluto respeito às necessidades dos alunos, algo difícil de perceber em uma visita 

curta e que vai ser explicitado e analisado na presente sessão, dentro do possível. 

Essa surpresa inicial com uma maneira peculiar de abordar o atendimento da 

educação pública aparece nos três relatos pessoais incluídos na sessão 1.6 do 

Capítulo 1196 e na descrição da reação de cunho otimista aos desdobramentos do 

Relatório Coleman no Capítulo 3. 

Obviamente que não foram frases aleatórias que revelaram uma forma não 

usual de agir e pensar a educação em Sobral. Foi a abordagem sistemática para 

compreendê-la – as entrevistas conduzidas para o diagnóstico inicial do projeto do 

currículo, o convívio profissional durante os mais de três anos de projeto, as visitas 

às escolas, a análise dos documentos, normativas e práticas de gestão 

administrativa e pedagógica da Rede – que revelou a existência de uma crença 

                                            
195 A versão preliminar, de dezembro de 2016 pode ser acessada aqui:  
http://seducsobral.blogspot.com.br/p/curriculos-escolares.html 
196 O da Diretora de Tratamento e Disseminação de Informações Educacionais do Instituto Nacional de Estudos 
e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, Oroslinda Maria Taranto Goulart, o de Gustavo Heidrich, Editor da 
Revista Nova Escola e o meu próprio. Daí a escolha da Carta de São Paulo aos Coríntios para a Epígrafe do 
presente trabalho. 
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comum aos profissionais da Rede. Mesmo que, do ponto de vista individual, o 

componente de convicção moral relacionada a vivências espirituais ou religiosas 

possam também existir, na perspectiva institucional, a crença se manifesta sob a 

forma de uma cultura organizacional de sucesso escolar para todos, atípica no 

contexto nordestino e brasileiro de aceitação determinística e naturalização do 

fracasso escolar, conforme descrito no Capítulo 1, 2 e 3.  

Nesta sessão vai-se verificar a aderência dessa percepção sobre um 

componente moral ao modelo causal de Sabatier e Jenkings-Smith, para justificar a 

sua contribuição explicativa ao sucesso dos alunos do Município e do Estado e 

concluir a análise do modelo (ou dos segredos) de Sobral. Sumyia (2015) já fez este 

mesmo exercício de análise do elemento convicção em sua tese, categorizando 

manifestações formais de valores e crenças na criação do PAIC, resumidos na 

tabela a seguir. São fatores que, segundo a autora, fundamentam a política o PAIC, 

disseminados pelos empreendedores políticos de Sobral no contexto do CCEAE e 

ativamente utilizados para convencer atores e arregimentar apoios para a introdução 

de uma nova política de alfabetização e, posteriormente, para mantê-la e expandi-la 

de forma a se tornar uma política estadual de educação. 

Tabela 4.8.1 – Reprodução do Quadro 21 – As crenças e valores dos atores, seus 
elementos e as especificifdades do caso de Sumyia (2015; p. 207) 

Categoria Elemento Caso Cearense 

Crenças e 
valores 
dos atores 

Núcleo profundo Educação pública de qualidade como princípio para uma 
sociedade democrática, justa e igualitária 

Núcleo de política 
pública 

Idade certa para alfabetizar; 
Direito de aprendizagem a toda as crianças; 
Regime de colaboração e parcerias com diversas 
instituições; 
Foco em alfabetização; 
Mensuração de desempenho. 

Aspectos 
secundários 

Algumas estratégias adotadas no âmbito da gestão 
pública por resultados: premiação e distribuição do ICMS; 
Atendimento da formação dos professores pela iniciativa 
privada (editoras) 

Fonte: Reproduzido de Sumyia, 2015; p. 207 

 

Três referências serão usadas nesta sessão para auxiliar uma análise mais 

profunda da conexão entre um conjunto de crenças pessoais, a formação de uma 

cultura organizacional e o desenho e implementação de políticas públicas 

educacionais. Cada uma delas aborda, de forma diferente e complementar, 

maneiras de apreender sentimentos individuais em um contexto institucional, de 
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fazer florescer convicções em cada indivíduo, a partir de relações institucionais que 

especificam, propagam e cultivam uma forte cultura organizacional, o último 

elemento que compõe as explicações sobre as reformas de Sobral.  

A primeira é Lawrence W. Lezotte (1996) que, como já apontado no Capítulo 

3, é uma das principais inspirações para as reformas do tipo escola eficaz, 

considerado um dos pioneiros dessa concepção e, para a Província de Ontário, uma 

referência essencial (CODE, 2011). O autor publicou um artigo (1996), cuja 

mensagem principal é reproduzida a seguir, que pode ser considerado uma espécie 

de credo das escolas eficazes. Lezotte diz que uma nova missão ousada para a 

educação pública está ao alcance de quem estiver disposto a trabalhar duro por ela 

e resume: Aprendizado para Todos – Seja o que for preciso!.  

Education for All, ou Educação para Todos197 (EPT), por coincidência ou não, 

também é o mote do movimento mundial pela qualidade da educação, coordenado 

por agências internacionais como a Unesco. Conspiração de agências multilaterais e 

do imperialismo educacional, utopia, ou, simplesmente, uma nova etapa da 

Humanidade? Reconhecer que a igualdade de oportunidades de aprendizagem e o 

acesso pleno ao direito à educação é uma busca sem fim e que depende de 

imensos sacrifícios e custos, impostos de maneira desigual na sociedade, é o 

primeiro passo de uma longa caminhada.  

De acordo com Lezotte, “tem que se ter fé...”. O autor faz a seguinte 

conclamação: “Para abraçar a nova missão, devemos acreditar nas seguintes 

premissas”: 

• All children can learn and come to school motivated to do so. This 
belief does not imply that all children can learn at the same rate, nor 
do they enter the system with the same levels of readiness. Maybe 
the teacher needs to change the what, the when, or the how. Once 
the new mission is accepted, then any and all such changes are 
possible. 

• A single school, as a system, can control enough of the variables to 
assure that virtually all students do learn. The distinguished 
educational researcher Robert Gagne said that the essential task of 
the teacher is to arrange the conditions of the learner’s environment 
so that the process of learning will be activated, supported, 
enhanced, and maintained.  

                                            

197 http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/education-for-all/ 



361  Capítulo 4 

• The internal and external stakeholders to the individual school are 
the most qualified and capable people to plan and implement the 
changes necessary for the school to make progress toward the 
Learning for All – Whatever it Takes mission 

• Teachers and administrators are already doing the best they can, 
given the conditions. To change the outputs of the system in place, 
new knowledge must be embraced, along with the conditions in which 
you find yourself. 

• School-by-school change is the best hope for reforming the schools. 
However, changes at the school level, if they are going to be 
sustained, require that district-level administrators and staff from 
agencies beyond the school district also be committed to the new 
mission and dedicated to doing whatever they can to support the 
schools. If we want schools to be more dedicated to the new mission 
as judged by student performance, we are going to have to allow 
processes to vary from classroom to classroom and school to school 
in order to get the desired results.(LEZOTTE, 1996;p. 2) 

 

A segunda é Michael Fullan198 (A Moral Imperative Realized, 2011), que, da 

mesma forma que Lezotte, explica que reformas educacionais de qualidade e de 

equidade que funcionam no longo prazo dependem de um imperativo moral. É 

importante ressaltar aqui que as reformas ontarianas de educação foram 

fundamentadas nos conceitos e práticas derivados das pesquisas sobre o efeito da 

escola sobre o desempenho dos alunos descritos no Capítulo 3 e que Fullan foi um 

dos formuladores e implementadores daquelas reformas. Por isso, é interessante 

conhecer sua contribuição para o papel da crença como seu motor em redes 

grandes de escolas públicas, como é a da Província de Ontário. O autor ressalta que 

o único imperativo moral que realmente importa [para as reformas de qualidade] é o 

que é efetivamente realizado – não basta o sentimento individual de “estar certo”, é 

preciso materializar crenças por meio de ações concretas. E lista como a autoridade 

educacional pode materializar essas convicções em uma estratégia lógica, que 

guarda muitas semelhanças com a de Sobral, conforme mostra a tabela a seguir: 

  

                                            
198 Fullan served as dean of the faculty of education at the University of Toronto from 1988 to 2003, leading two 
major organizational transformations, including a merger of two large schools of education. He is currently 
working as adviser and consultant on several major education reform initiatives around the world. 
Michael Fullan is currently Professor Emeritus at the Ontario Institute for Studies in Education at the University of 
Toronto, and is Special Adviser on Education to Dalton McGuinty, the Premier of Ontario. He holds Honorary 
Doctorates from the University of Edinburgh, Scotland, and from Nipissing University in Canada. 
Fonte: http://www.edu.gov.on.ca/bb4e/fullan.html 
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Tabela 4.8.2 – Reprodução do Quadro 21 – As crenças e valores dos atores, seus 
elementos e as especificifdades do caso de Sumyia (2015; p. 207) 

Components of Ontario Strategy (Fullan, 
2011; p. 70) 

Exemplos de aplicação de estratégias 
similares usadas em Sobral  

A small number of ambitious goals Metas I e II do plano de alfabetização 

A guiding coalition at the top Grupo coeso na Prefeitura e Seduc-Sobral, 
depois transferido para o Estado 

High standards and expectations Depois de cada meta atingida, os critérios 
de alfabetização foram ficando mais 
exigentes e, agora, parte-se para uma nova 
referência curricular, ainda mais ambiciosa 

Investment in leadership and capacity 
building related to instruction 

A legislação, aplicada na prática em Sobral, 
induz a uma seleção profissionalizadas de 
gestores e docentes, assim como a sua 
capacitação permanente, voltada para os 
resultados dos alunos 
(ver Capítulo 3, tabelas 3.2.2 e 3.3.3) 

Mobilizing data and effective practices as a 
strategy for improvement 

O sistema de monitoramento por exames 
escritos e gravação de todos os alunos em 
processo de alfabetização em Sobral é 
crucial para garantir as ações de correção 

Intervention in a non-punitive manner As intervenções têm o interesse do aluno 
como foco principal e não fazer rankings de 
escolas para separar escolas de sucesso 
das de fracasso. Quando uma escola é 
premiada, fica responsável por uma escola 
com mais dificuldade para auxiliar 

Being vigilant about distracters A disciplina de trabalho é rígida e o 
planejamento pedagógico é centralizado, 
embora seja elaborado de forma 
compartilhada por meio de um sistema de 
representação das escolas e de 
comunicação de mão dupla 

Being transparent, relentless and 
increasingly challenging 

Sobral (e o Ceará) disponibilizam 
informações relevantes sobre seu 
funcionamento utilizando vários canais de 
prestação institucionais de prestação de 
contas e de disseminação de informações 
como rádios, cartazes, eventos e reuniões 
com pautas pré-determinadas e, mais 
recentemente, as várias redes sociais 

Fonte: Fullan, 2011; p. 70. Tabulação e comentários, autora. 

Fullan e Levin (2012) em “How to Change 5000 Schools: a practical and 

positive approach for leading change in every level”, apresentam ainda um conjunto 

de “dicas” para a liderança política levar a cabo as etapas acima, fazendo avançar a 

crença em que todos podem aprender a partir da escola pública ao mesmo tempo 

que materializa ações concretas que a reforçam: escolher poucos problemas como 

foco e não muma causa mais ampla, abordar primeiro aqueles que produzem o 

maior resultado com o menor esforço [não esticar muito a corda política dando um 
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passo maior que as pernas, mas, ao contrário, ir publicizando as conquistas pelo 

caminho]; montar uma equipe e um time de aliados [não tentar ser um herói solitário] 

para fazer algo significativo, coletivo, colaborativo e mais efetivo, pulverizando e 

celebrando as conquistas; pensar no curto e no longo prazos ao mesmo tempo, 

manter a visão de longo prazo, mas trabalhar no aqui e agora, que é como as 

pessoas das instituições pensam e também o que possibilita ajustes do processo 

contínuo de melhoria; dar atenção à confiança do público e ao ambiente político, 

pois escolas públicas dependem das crianças, da clientela e dos impostos dos 

contribuintes, que devem ser engajados na crença, nas formas de abordar os 

problemas e no desejo de manter o apoio às escolas públicas, incluindo pagar seus 

custos; por fim, manter-se firme e otimista, pois muita coisa pode piorar antes de 

melhorar. (FULLAN e LEVIN, 2012; p. 237-238) 

E a terceira é Deborah Stone199, em The Policy Paradox ([1988] 2012). A 

autora, assim, como Kingdon (em 1994, com Agendas, Alternatives, and Public 

Policy) e Sabatier (em 1997, com Implementation and Public Policy, que foi o 

embrião da ACF), ganhou, em 2002, o prêmio Aaron Wildavsky Enduring 

Contribution Award200. Seu livro apresenta uma estrutura de análise de políticas 

públicas que justamente permite comparar processos de tomada de decisão sobre 

políticas públicas baseadas em crenças (ou formas de perceber o mundo e as 

relações humanas), por meio da categorização de convicções presentes na 

“sociedade política”. A autora contrapõe duas abordagens: a que funciona a partir de 

trocas entre valores e ideias (que ela chama de Polis) e o modelo da teoria de 

escolhas racionais (que ela chama de mercado ou market). O modelo de Stone será 

apresentado ao final desta sessão, pois permite uma visão mais generalizada sobre 

um sistema de crenças. Antes disso, alguns exemplos de como abordagens desse 

tipo podem ser usadas para analisar políticas educacionais de qualidade. 

                                            
199 Deborah Stone is currently a Lecturer in Public Policy in the Department of Urban Studies and Planning at 
MIT. She is also an Honorary Professor of Political Science at Aarhus University in Denmark, where she 
occasionally teaches as a visiting professor. She has taught at Duke University in the Institute of Policy Sciences 
(1974-77); MIT Department of Political Science (1977-86); Brandeis University Heller School, where she held the 
David R. Pokross Chair of Law and Social Policy (1986-99); and Dartmouth College Government Department, 
where she was Research Professor of Government (1999-2014). She has taught as a visitor at Yale, Tulane, 
University of Bremen, Germany, and National Chung Cheng University in Taiwan. She is a graduate of the 
University of Michigan and holds a Ph.D. in Political Science from MIT. 
Fonte: https://policyparadox.wordpress.com/bio-2/ 
200 http://www.apsanet.org/section-4-aaron-wildavsky-enduring-contribution-award: The Aaron Wildavsky 
Enduring Contribution Award is given for the best book or article published in the general area of public policy 
during the past twenty (20) plus years. The book or article should have had a major impact on the field. 

http://www.apsanet.org/section-4-aaron-wildavsky-enduring-contribution-award
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Um relatório da OCDE sobre achados do Pisa complementados por estudos 

de caso para informar decisões de política pública nos Estados Unidos, que foi 

encomendado pelo Governo Federal daquele País (Strong Performers and 

Successful Reformers in Education: lessons from PISA for the United States, OECD, 

2011201), junta as duas perspectivas em uma explicação interessante sobre 

justamente a arena de atuação inicial de Fullan, a Província de Ontário, no Canadá. 

O relatório faz uma análise de países/territórios de alta performance educacional, 

definida da seguinte forma, que incluiu Ontário:  

 

[…] almost all of their students are in high school at the appropriate 
age, average performance is high and the top quarter of performers 
place among the countries whose top quarter are among the best 
performers in the world (with respect to their mastery of the kinds of 
complex knowledge and skills needed in advanced economies as well 
their ability to apply that knowledge and those skills to problems with 
which they are not familiar); student performance is only weakly 
related to their socio-economic background; and spending per pupil is 
not at the top of the league tables. Put another way, this volume 
defines superior performance as high participation, high quality, 
high equity and high efficiency. (OECD, 2011; p.14. Grifo nosso) 

 

E diz o seguinte a respeito das crenças de Ontário sobre como abordar as 

políticas públicas educacionais:  

 

The Ontario strategy differs from a number of other reform efforts, 
particularly in the United States, in its lack of punitive accountability, 
performance pay, and competition among schools. Very broadly 
speaking, the architects of the reforms seem to take more of a “homo 
sociologicus” than a “homo economicus” view of reform. The 
architects of the reforms drew upon organisational theorists like Peter 
Drucker and Edwards Deming rather than economists. 

From this viewpoint, the problem was more to do with lack of 
knowledge than lack of will, and the key to motivation was not 
individual economic calculations but rather the chance to be part of 
successful and improving schools and organisations. This meant that 
the key ideas were less about “hard” concepts like accountability and 
incentives and more about “softer” ideas like culture, leadership and 

                                            
201 OECD, Organisation for Economic Co-operation and Development; NCEE, National Center on Education and 
the Economy (U.S.); PISA, Programme for International Student Assessment; et al (Orgs.). Strong performers 
and successful reformers in education: lessons from PISA for the United States. Paris: OECD, 2011. (Programme 
for International Student Assessment). Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1787/9789264096660-en>. 
 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264096660-en
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shared purpose. The key challenge was to create layers of 
organisations directed towards systemic improvement. There is also 
little emphasis in the Ontario strategy on “getting better people”; 
instead the idea is to work with what you have and upgrade their 
skills. In all of these respects, the Ontario model challenges more 
market-based theories of reform. 

The Ontario strategy is perhaps the world’s leading example of 
professionally-driven system change. Through consistent application 
of centrally-driven pressure for higher results, combined with 
extensive capacity building, in a climate of relative trust and mutual 
respect, the Ontario system was able to achieve progress on key 
indicators, while maintaining labor peace and morale throughout the 
system. (OECD, 2011; p.75. Destaques nossos.) 

 

Fullan (20011) explica quais são os elementos que permitem transformar o 

imperativo moral em estratégia de gestão do sucesso escolar, ou seja, transformar a 

crença em mecanismo de política pública pela prática do dia a dia, ou cim base na 

citação acima, como operaria o homo sociologicus na gestão da educação: 

Tabela 4.8.3 – Elementos do imperativo moral como estratégia (Fullan, 2011;p.3-10) 

Elementos do imperativo 
moral como estratégia 
(Fullan, 2011; p.3) 

Manifestação do elemento na estratégia de gestão escolar 
(Fullan, 2011; p. 3-10), traduzido e adaptado pela autora 

Estabelecer um 
compromisso pessoal 

Manter o compromisso pessoal profundo com aumentar as 
expectativas e reduzir as diferenças [de performance] entre 
todos os alunos, manter a perspectiva otimista de que o 
progresso pode ser obtido até nos contextos mais 
problemáticos 

Construir relacionamentos Construir relacionamentos com pessoas diferentes, aliando o 
compromisso moral com empatia, especialmente com as 
aquelas de quem discorda, os céticos e os cínicos, para fazer 
com que as pessoas saboreiem conquistas que elas nunca 
experimentaram antes 

Focar na implementação Manter o foco, o monitoramento e o senso de eficácia na 
prática instrucional, no seu aprimoramento e nas ações 
corretivas 

Desenvolver a colaboração Desenvolver a capacidade de alcançar resultados pela 
colaboração entre os pares que pressionam uns aos outros 
para fazer cada vez melhor, uma inconfundível empreitada de 
cunho social 

Conectar-se ao exterior Estabelecer conexões com as outras escolas da Rede, pais e 
comunidade, as autoridades educacionais relevantes em nível 
local, estadual e nacional, porque o imperativo moral é algo 
sistêmico  

Ser implacável (e desviar os 
distratores) 

Manter-se atento às prioridades básicas e consciente das 
distrações e desvios que aparecem no caminho, mantendo a 
coerência e a persistência: olho nos dados de desempenho 
individual dos alunos, enquanto  

Fonte: Fullan, 2011; p. 3-10. Tradução e adaptação da autora. 
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Todos os elementos descritos acima foram observados em Sobral e podem 

ser melhor compreendidos pela leitura do Capítulo 3: as normativas sobre o 

funcionamento das escolas, o desenho das metas, a forma de selecionar, apoiar e 

valorizar os profissionais da educação, de celebrar o sucesso dos alunos, das 

equipes escolares e dos profissionais, a maneira de acolher pais e alunos, visitar as 

famílias com questões que conflitam com a vida escolar dos filhos, de usar os dados 

e as avaliações não para punir, mas para melhorar a prática pedagógica. Quando é 

preciso corrigir os rumos e enfrentar resistências, não se perde tempo porque há 

também, nesse compromisso moral, a percepção de que “Conflict avoidance in the 

face of poor performance is an act of moral neglect”, conforme apontado por Fullan 

(2011; p.11. Destaque nosso). 

A última contribuição teórica deste Capítulo é a de Stone ([1988] 2012) 

porque a autora faz uma definição comparativa de visões de uma sociedade em 

relação à construção de suas políticas públicas, que pode ajudar a especular se o 

caso de Sobral tem chances de ser replicado, de maneira sistemática e institucional, 

fora do Estado do Ceará, ou de se incorporar à gestão das políticas educacionais 

em nível nacional, mesmo que a partir de cada município, como é o modelo do 

Ceará.  

A autora confronta dois modelos de sociedade, o Polis (em referência ao 

conceito grego de sistema social das cidades-estado independentes nas quais uma 

sociedade de iguais define suas leis) e de mercado (sistema social no qual 

indivíduos perseguem seu próprio bem-estar – de acordo com suas próprias 

definições sobre o que isso seja – por meio de trocas com outros indivíduos, sempre 

que fazer a troca lhes seja mutuamente benéfico) (STONE, [1988] 2012; p.19), 

argumentando que essa comparação é uma maneira de perceber como o modelo de 

mercado distorce a vida política. 

A autora define Polis como sendo uma comunidade, ou um conjunto delas e 

de suas ideias, vontades e esforços, que se difere dos comportamentos e objetivos 

de indivíduos; nas quais, os indivíduos são motivados tanto pelo próprio interesse 

quanto pelo altruismo; há uma noção de interesse público; os problemas de políticas 

são tratados como problemas de todos; a influência é claramente diferenciada da 

coerção – a qual é sempre contestada –; a cooperação e a competição têm a 

mesma importância; comunidades onde a lealdade é a norma; sociedades 
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compostas por grupos e organizações (em contraponto à composição por 

indivíduos); as informações são tratadas como incompletas, para serem 

interpretadas, de forma estratégica; e, finalmente as leis da paixão (recursos 

humanos) governam a Polis, enquanto que, as leis materiais (dos recursos 

escassos) governam o mercado (Ib.; p. 34). 

Tabela 4.8.4 – Concepções de sociedade política de Stone ([1988] 2012; p.35) 

CONCEPTS OF SOCIETY 

 Market Model Polis Model 

1. Unit of analysis Individual Community 

2. Motivations Self-interest Altruism and self-interest 

3. Public Interest Sum of individual interests Shared interests; what is 
good for community 

4. Chief conflict Self-interest vs. self-interest  Self-interest vs. public interest 
(commons problems) 

5. Source of ideas and 
preferences 

Self-generation within the 
individual  

Influences from others and 
society  

6. Nature of social interaction Competition Cooperation and competition 

7. Criteria for individual 
decision making 

Maximize personal gain, 
minimize cost  

Loyalty (to people, places, 
organizations, products); 
maximize individual and 
family interest; promote public 
interest 

8. Building blocks of social 
action 

Individuals Groups and organizations 

9. Nature of information Accurate, complete, fully 
available  

Ambiguous, interpretative, 
incomplete, strategically 
manipulated 

10. How things work Laws of matter (material 
resources are finite and 
diminish with use)  

Laws of passion (e.g., human 
resources are renewable and 
may expand with use)  

11. Sources of change Market exchange; individual 
quest to maximize own 
welfare  

Ideas, persuasion, and 
alliances; pursuit of power, 
own and others' welfare, and 
public interest  

Fonte: Reproduzido de Stone ([1988] 2012; p.35) 

 

Entretanto, por mais claras e bem organizadas que sejam as proposições 

explicativas de Stone, identificá-las no mundo real é algo desafiador. Para quem tem 

a oportunidade de observar como a política educacional é formulada e gerida em 

Sobral, os elementos descritos acima parecem familiares, mas reportá-los a terceiros 

é outra história. Serão usados dois exemplos para tentar fazê-lo, o testemunho de 

uma das lideranças de Sobral e um breve relato sobre como os princípios que 

nortearam a elaboração do novo currículo do Município foram estabelecidos. 
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O Ex-Prefeito e Vice-Prefeito de Sobral, Jose Clodoveu De Arruda Coelho 

Neto, encerrou assim sua palestra sobre as reformas de Sobral e seus novos 

desafios na Câmara do Deputados (Comissão de Educação em parceria com a 

Frente Parlamentar Mista da Educação), em agosto de 2017, explicando que depois 

de chegar ao topo dos indicadores brasileiros, as lideranças do Município sentem 

que podem e devem buscar outras conquistas:  

 

Os novos currículos são os guias para os novos desafios que nós 
devemos cumprir. 

Se aquela avaliação a que me referi há pouco [a do ano 2000] que 
mostrou que nós, apesar de termos feito toda uma agenda positiva 
no que diz respeito à qualificação da educação de Sobral, se mostrou 
insuficiente, agora a nossa nova avaliação, a nossa nova medida, vai 
ser a aplicação do Pisa em Sobral. Nós queremos ser avaliados 
agora não apenas pela régua nacional, mas queremos uma 
avaliação internacional.  

A ideia não é apenas saber onde nós estamos do ponto de vista 
internacional, mas que a aplicação dessa prova nos ajude também a 
identificar quais são os nossos pontos frágeis, onde nos devemos 
aperfeiçoar o nosso trabalho. 

Claro que quando nos fazemos anualmente avaliações externas, 
uma no 1º e outra no 2º semestre, não é apenas para ver o que já foi 
feito, mas para nos oferecer condições de estabeler novas 
estratégias, construir novos desafios. [E é preciso] o amor, porque o 
amor compõe o processo civilizatório – a escola precisa cuidar das 
crianças e dos adolescentes com um todo (ARRUDA, 2017). 

 

O discurso da liderança política tem respaldo na prática e no dia a dia das 

escolas de Sobral, como já apresentado. Uma oportunidade de ver como pensam as 

lideranças educacionais do Município foi o início da elaboração do novo currículo, 

em decorrência do novo Plano Municipal de Educação (Lei 1477 de 24 de junho de 

2015). Para essa primeira e importante tarefa de reflexão moral e filosófica sobre o 

alcance do currículo de Sobral, foi formado um grupo de aproximadamente 30 

profissionais da Superintendência Pedagógica e da Superintendência Administrativa 

da Seduc-Sobral e também da Escola de Formação Permanente do Magistério e 

Gestão Educacional (Esfapege, antiga Esfapem), que é a escola de formação de 

professores e gestores vinculada à Prefeitura. Eram professores com experiência em 

sala de aula e na formação continuada dos docentes que tinham a tarefa de elaborar 

os princípios norteadores do currículo. As discussões foram muito detalhadas, ao 
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longo de várias reuniões, onde foram escolhidos os sentidos de cada frase, palavra 

e a forma de apresentar e hierarquizar os princípios que serviriam para embasar as 

decisões necessárias à elaboração do currículo. Ou seja, como a crença desses 

profissionais seria transformada em uma nova política pública. 

Durante a elaboração, foi apontado que as duas primeiras colunas da 

esquerda continham objetivos primordiais e inescapáveis da instituição escola, 

enquanto as da direita trazem responsabilidades que podem ser compartilhadas com 

outras instituições e com as famílias. Ficou claro nas reuniões que os profissionais 

daquela Rede têm consciência da responsabilidade que lhes cabe e que queriam 

que o currículo deixasse isso ainda mais explícito. Uma outra preocupação, que 

aparece no discurso da liderança acima, e que é uma fonte de motivação da equipe 

técnica tanto da Seduc, quanto das escolas, que aparece no quadro abaixo, é a 

preocupação em garantir aos egressos das escolas sobralenses uma vida produtiva, 

autônoma e responsável depois da vida escolar. Fica aqui o testemunho de que não 

foram palavras desvinculadas de uma intenção. Nas atividades subsequentes de 

elaboração do novo compromisso pedagógico de Sobral, esse compromisso mural 

pautou as escolhas para especificar o aprendizado que as escolas deverão 

continuar a garantir, como base para se almejar novas ambições. 
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Quadro 4.8.5 – Critérios orientadores do novo currículo de Sobral (2016) 

Alcançar excelência 
acadêmica 

Garantir a equidade Promover o pleno 
desenvolvimento da 
pessoa 

Formar cidadãos 
críticos, éticos e 
bem-sucedidos 
profissionalmente 

Garantir que todos os 
alunos utilizem seu 
potencial de 
aprendizagem para 
alcançar as altas 
expectativas 
acadêmicas propostas 
pelo currículo de 
Sobral 

Assegurar que todos 
os alunos sintam-se 
pessoalmente 
acolhidos e 
academicamente 
engajados 

Desenvolver 
plenamente os 
aspectos físicos, 
emocionais, afetivos, 
cognitivos e sociais de 
cada indivíduo 

Preparar os alunos 
para participar crítica 
e ativamente da 
sociedade, agindo 
com integridade moral 
e ética visando o bem 
comum 

Priorizar o 
desenvolvimento 
pleno das habilidades 
de leitura, escrita e 
raciocínio lógico-
matemático como 
base para garantir o 
alcance das altas 
expectativas de todas 
as disciplinas 

Proporcionar a todos 
os alunos 
experiências 
escolares 
significativas de modo 
a desenvolver o 
respeito, a tolerância e 
o senso de 
pertencimento 

Fomentar nos alunos 
o senso colaboração, 
a motivação, a 
autoconfiança, o 
compromisso e a 
autonomia 

Preparar para o 
desempenho 
responsável dos 
papéis na vida 
familiar, comunitária e 
profissional 

 
Garantir a cada aluno 
a oportunidade de ser 
bem-sucedido pessoal 
e academicamente, 
independentemente 
de suas 
características físicas, 
pessoais e sociais 

Preparar os alunos 
para as 
oportunidades, 
responsabilidades e 
experiências de todas 
as etapas de sua vida 

 

Fonte: PREFEITURA DE SOBRAL, Secretaria da Educação. Documento Curricular da Rede Municial de Ensino 
de Sobral – Língua Portuguesa. Sobral, CE: 2016. Disponível em: 
http://seducsobral.blogspot.com.br/p/curriculos-escolares.html.; p.7 

4.9 Teste empírico do modelo de coalização em Sobral e no Ceará: 
resultados das eleições e evolução das notas 

4.9.1 Definição das coalizões 

Esta sessão vai apresentar uma análise sobre as características da coalizão 

que resguardou a política educacional de qualidade implementada em Sobral a partir 

de 2001. Em primeiro lugar, procura-se identificar se é uma coalizão do tipo 

partidária: um mesmo partido que sustentasse uma determinada agenda 

educacional que pudesse ter fornecido aos gestores locais a “cola” que manteve a 

política de pé. 

http://seducsobral.blogspot.com.br/p/curriculos-escolares.html
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A tabela a seguir apresenta a lista de prefeitos de Sobral desde o início das 

reformas até a eleição mais recente, seus partidos e coligações eleitorais, assim 

como a proporção de votos com que foram eleitos e o partido no comando dos 

Governos Federal e Estadual à época da eleição.  

Tabela 4.9.1 – Prefeitos, partidos, coligações e proporção de votos válidos nas 
eleições para Prefeito e Vice em Sobral (1996-2016) 

Ano da 
eleição  

Nome do candidato e vice % de 
votos 
válidos 

Coligação local Partido 
no 
GF/GE** 

1996 Cid Ferreira Gomes (PSDB) 
Edilson Aragão (PT) 

64,0% PSDB / PT / PSB / PC do B / 
PTB* 

PSDB/ 
PSDB 

2000 Cid Ferreira Gomes (PPS) 
Edilson Aragão (PT) 

68,3% PPS / PT / PPB / PC do B / 
PSD / PSDB / PTB 

PSDB/ 
PSDB 

2004 José Leônidas de Menezes 
Cristino (PPS) 
Jose Clodoveu De Arruda 
Coelho Neto (PT) 

53,4% PP / PT / PTB / PMDB / PL / 
PPS / PV / PC do B 

PT/  
PSDB 

2008 José Leônidas de Menezes 
Cristino (PSB) 
Jose Clodoveu De Arruda 
Coelho Neto (PT) 

73,4% PCdoB / PDT / PMDB / PV / 
DEM / PT / PSB / PSDB / 
PP / PHS / PRB 

PT/  
PSB 

2012 Jose Clodoveu de Arruda 
Coelho Neto (PT) 
Carlos Hilton Albuquerque 
Soares (PSB) 

50,3% Não disponível PT/  
PROS 

2016 Ivo Ferreira Gomes (PDT) 
Christianne Marie Aguiar 
Coelho (PT) 

51,4% PP / PDT / PT / PPS / DEM / 
PRTB / PHS / PSB / PV / 
PPL / PSD / PC do B / 
PROS / PSC / PTB 

PMDB/  
PT 

Fonte: Tribunal Regional Eleitoral, Ceará: http://www.tre-ce.jus.br/eleicao/resultados. Consulta de Resultados 
Eleitorais – Resultados da Eleição (1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016). Cálculos e tabulação da autora. 
Notas: * fonte Wikipedia, pois os dados não estavam disponíveis no TSE, como os demais; ** Governo 
Federal/Governo Estadual 

 

Observa-se, no período, o seguinte:  

a) uma variação significativa na margem de votos em cada eleição, mesmo 

que, em nenhuma delas o Prefeito tenha sido eleito com menos de 50% dos 

votos – em Sobral a eleição se dá em apenas um turno, o candidato precisa 

apenas ter mais votos que o segundo colocado (maioria simples); 

b) a variação do partido do Prefeito eleito, mesmo que, em relação ao Vice 

tenha havido alguma estabilidade, tendo o PT compondo a chapa vencedora, 

independente do partido da cabeça de chapa e também a presença dos 

partidos PT e PCdoB na coligação em todas as eleições para as quais há 

informação disponível;  
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c) sabendo que a política educacional não sofreu nenhuma alteração 

relevante no período, a não ser o que foi decorrente do aprendizado e 

aprimoramento, como descrito no Capítulo 2, pode-se concluir a sua 

estabilidade pode estar relacionada mais a uma coalizão longeva de pessoas, 

do que a uma coligação estável de caráter partidário, embora haja pistas de 

que, pelo menos no Ceará, dois partidos se alinham com as reformas de 

qualidade implementadas em Sobral. 

Esse fenômeno de sustentação de uma política pública educacional do tipo 

qualidade (portanto, probabilisticamente improvável e politicamente vulnerável) 

apesar das alterações na política partidária é uma das principais especificidades de 

Sobral e uma das chaves para se estimar a possibilidade de o modelo ser replicado 

em outros contextos. O que será que mantém a coalizão firme? Qual é a “cola” para 

mantê-la ativa? 

O que se pôde depreender dos levantamentos sobre as lideranças locais e 

estaduais no período de 1997 a 2017 é que há uma aliança entre pessoas que, 

aparentemente, comungam de uma visão comum a respeito da condução das 

políticas educacionais. Essas pessoas (mais que seus partidos) não só tiveram 

capital político suficiente para fazer reformas educacionais de qualidade em nível 

local, como também o utilizaram para levar pelo menos parte das soluções 

educacionais adotadas em Sobral para o nível estadual, com a criação do Programa 

de Alfabetização na Idade Certa – PAIC e seus desdobramentos. As crenças 

profundas do modelo de Sabatier e Jenkings-Smith apontadas por Sumyia em nível 

estadual parecem ser ainda mais concentradas em nível local. 

As entrevistas com Ivo e Cid Gomes revelaram um aspecto provavelmente 

único dessa coalizão estável de pessoas: são praticamente todos contemporâneos 

e/ou ex-alunos da mesma escola, o Ginásio Sobralense, mantendo um 

relacionamento pessoal desde a adolescência. Embora alguns possam ser mais 

pessoalmente próximos que outros, desenvolveu-se uma relação de confiança que 

pode explicar bem mais que as relações dos partidos que cada um deles escolheu 

individualmente como plataforma política. O Ginásio Sobralense é um legado 

decorrente da importância histórica do Município no âmbito do Estado, tendo sido 

fundado no início dos anos 1930, juntamente com o Colégio Santana e um seminário 

que foi o embrião da hoje Universidade Estadual do Vale do Acaraú (UVA) por um 
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poderoso Bispo e líder político sobralense, Dom José Tupinambá da Frota (1882-

1959)202 para educar a elite local. Segundo Aline Monteiro Alves (2012; p. 114-115), 

o Ginásio Sobralense, apenas para rapazes, os formava para as profissões liberais, 

enquanto o Colégio Santana, onde estudaram duas das Secretárias de Educação de 

Sobral, Ada Pimentel e Izolda Cela, era uma escola para moças, que as preparava 

para o casamento, ou para o magistério, que, à época, passava por um processo de 

feminização. Claramente, eram instituições para formar a elite pensante local, que 

depois partia para a formação universitária local, estadual e até internacional, como 

no caso de Ivo Gomes, que fez o mestrado em Direito na Universidade Harvard, nos 

Estados Unidos. 

Esse fato pode ser indicador da inculcação de crenças (religiosas e/ou de 

visão de mundo) que não apenas, em nível local, motivaram a estruturação de uma 

política educacional igualitária, a qual, por si só (alfabetizar todos os alunos e 

profissionalizar a gestão da educação) já tinha potencial para minar a sustentação 

do Coronelismo. Além disso, na instância estadual, levaram Ciro Gomes (que 

também estudou no Ginásio e atuou como e Governador) a fazer parte do 

Mudancismo, introduzindo, juntamente com Tasso Jereissati, alguns dos elementos 

iniciais de combate ao Coronelismo no Estado. Esse sistema foi reforçado pelas 

outras lideranças do Comitê, Ivo Gomes e do governo do Estado, Cid Gomes, além 

da atuação dos técnicos que os acompanharam no Estado, oriundos da experiência 

em Sobral.  

4.9.2 As coalizões relacionadas a políticas públicas 

A lista abaixo mostra os municípios selecionados para o “teste empírico”: 

aqueles que, em pelo menos metade de cada uma das seis eleições desde 1996 até 

2016, tivessem tido prefeitos eleitos exatamente pelo mesmo partido do Prefeito de 

Sobral e que também tivessem tido, no mesmo período, pelo menos, dois mandatos 

seguidos antes da eleição de 2016, para que os efeitos de eventuais reformas 

educacionais pudessem ser medidos até 2015, data da última edição da Prova 

Brasil. 

                                            
202 Blog Sobral na História: Banco de dados para estudantes, estudiosos, historiadores e pesquisadores. Dom 
José Tupinambá da Frota em 3 de maio de 2011.  
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As coalizões partidárias formadas para as eleições para Prefeito em Sobral 

desde 1997 não foram repetidas em nenhum município cearense no período. Foram 

analisados os resultados de todas as eleições para Prefeito no Estado do Ceará 

nesse período, por meio das planilhas do Tribunal Superior Eleitoral e Tribunal 

Regional Eleitoral do Ceará e nenhum arranjo partidário semelhante aos que estão 

apresentados no quadro a seguir foi encontrado. Portanto, não é possível verificar se 

arranjos partidários são ou não suficientes para produzir algum efeito na educação 

municipal. Essa constatação reforça também o caráter personalista das formações 

de alianças eleitorais em Sobral e no Estado do Ceará. Entretanto, foi feito um 

segundo exercício, que foi descobrir, nas mesmas planilhas, todas as coligações que 

envolviam o mesmo partido escolhido pelo Prefeito eleito de Sobral no período. Os 

municípios que se enquadram nesse primeiro critério foram listados para cada 

eleição, formando um quadro geral que depois foi refinado utilizando mais dois 

critérios: no período abrangido pelos seis processos eleitorais do período em análise 

– desde a eleição de Cid Gomes para o primeiro mandato em Sobral (1996) até a 

mais recente (2016) – terem vencido as eleições em pelo menos 3 pleitos alternados 

ou 2 pleitos seguidos, o que poderia ter dado a oportunidades de “seguidores” das 

crenças de Cid Gomes de terem implementado as mesmas políticas educacionais 

consolidadas em Sobral. A tabela com os municípios que se enquadram nesses 

critérios (mesmo partido do Prefeito de Sobral + reeleições em 3 períodos alternados 

ou 2 seguidos) é a seguinte: 
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Tabela 4.9.2 – Lista de municípios com alinhamento partidário ao Prefeito eleito de 
Sobral no período de análise (1996-2016) 

1996 2000 2004 2008 2012 2016 

Aquiraz Aquiraz Aquiraz       

Brejo Santo   Brejo Santo Brejo Santo   Brejo Santo 

Camocim Camocim       Camocim 

Caririaçu   Caririaçu Caririaçu   Caririaçu 

Carnaubal Carnaubal Carnaubal       

  
General 
Sampaio 

General 
Sampaio     

General 
Sampaio 

    Ipueiras Ipueiras   Ipueiras 

Itaitinga   Itaitinga Itaitinga     

Itapipoca Itapipoca     Itapipoca   

Moraujo Moraujo   Moraújo   Moraújo 

Nova Russas Nova Russas Nova Russas       

Quixelo     Quixelô Quixelô   

Sobral Sobral Sobral Sobral Sobral Sobral 

Ubajara   Ubajara Ubajara   Ubajara 

  Uruoca Uruoca     Uruoca 
Fonte: Tribunal Regional Eleitoral, Ceará: http://www.tre-ce.jus.br/. Consulta de Resultados Eleitorais – 
Resultados da Eleição (1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016). Cálculos e tabulação da autora.  

 

A partir da lista acima, foram feitas as seguintes verificações: 1) há, dentro do 

Ceará, alguma diferença de resultados de proficiência média por escola do Spaece-

Alfa ao longo do tempo, entre os municípios em geral (169) e os da lista acima? e 2) 

há, entre os municípios do Brasil, do Ceará, dos que participaram do Programa 

Escola Campeã, da lista de Prefeitos eleitos pelos mesmos partidos do Prefeito de 

Sobral e Sobral, alguma diferença na gestão da política educacional, medida ela 

percepção dos diretores de suas escolas quanto a questões de seu funcionamento? 

O Gráfico 4.9.1 a seguir mostra que sim, que o conjunto de municípios de 

mesmo partido conseguiu, ao longo do tempo, levar muitas escolas para o patamar 

de melhor rendimento no Estado, inclusive, em alguns anos, melhores que as de 

Sobral. Além disso, consistentemente, a partir de 2009, conseguiram melhorar as 

notas das piores escolas em um ritmo ligeiramente melhor que as escolas dos 

municípios restantes do Estado, mas bem menos que as de Sobral. Essa 

constatação dá uma pista de que aliados da liderança de Sobral, identificados 

apenas pelas mesmas escolhas de partido político feitas pelos Gomes, possam ter 

um alinhamento de crenças entre si. Não que seja um alinhamento em torno da 

agenda de um partido, mas o alinhamento de pessoas que pensam parecido e que 
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escolhem participar/operacionalizar processos eleitorais sucessivos em torno de 

uma legenda comum. 

Gráfico 4.9.1 – Evolução das notas de leitura no Spaece-Alfa por escola, de 2007-
2016, com destaque para Sobral e para os municípios com o mesmo partido dos 

Prefeitos de Sobral 

 
Fonte: Spaece-Alfa 2007 a 2016. Cálculos e tabulação autora. 

 

Uma vez respondida a primeira pergunta, a segunda refere-se ao que poderia 

explicar esse tipo de resultado, mas usando um instrumento de medida disponível 

para todo o País, porque assim é possível perceber questões que podem ser únicas 

ao Ceará e a Sobral e/ou compartilhadas pelos municícios que participaram do 

Programa Escola Campeã, mas não apenas no contexto do Estado do Ceará. São 

formados cinco grupos: toda as escolas do Brasil que participaram do Saeb de 2015 

(que inclui todos os demais), as escolas dos municípios que participaram em 2000 

do PEC, mas excluindo Sobral, as escolas dos municípios do Ceará, incluindo 

Sobral para ser comparável com o Brasil, as escolas dos municípios da coalização 

(listados na Tabela 4.9.2), excluindo Sobral e as escolas de Sobral. 

O que é observável, de forma clara e consistente no quadro a seguir, é o perfil 

de respostas dos Diretores das escolas a questões incluídas no questionário 

aplicado para os Diretores das escolas participantes da Prova Brasil em relação ao 
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seu funcionamento e que podem ter relação com o aprendizado dos alunos. Esse 

tipo de questão tem como fundamento o conceito de escolas eficazes descrito no 

Capítulo 3 (FRANCO et al., 2003). As frequências das respostas se distribuíram 

pelos quatro grupos conceituados acima da seguinte maneira: 

a) no Brasil, de maneira geral, os Diretores reportam o funcionamento normal 

das escolas em todos os aspectos avaliados, sendo que as perguntas que 

têm pior avaliação são referentes à adequação de recursos financeiros e à 

indisciplina dos alunos, algo que desloca a responsabilidade para instâncias 

diferentes da sua própria; 

b) a frequência de respostas com cenário negativo em relação ao 

funcionamento das escolas é muito menor em Sobral que quando 

comparadas a todos os outros grupos, seguidos pelo grupo dos Prefeitos de 

mesmo partido e depois pelo Estado do Ceará; 

c) há um comportamento inesperado de respostas negativas, acima de todos 

os outros, no conjunto de escolas dos municípios participantes do Programa 

Escola Campeã. Um caso que certamente vale a pena ser melhor 

compreendido. 

 

 

 



 

Quadro 4.9.1 – Análise das respostas aos questionários para Diretores participantes da Prova Brasil no quesito funcionamento das 
escolas: comparação entre Brasil, Ceará, municípios participantes do PEC, municípios com Prefeitos eleitos pelos mesmos partidos dos 

Prefeitos de Sobral e Sobral (2015) 

 

Continua na próxima página 

  

O funcionamento da escola foi dificultado por algum dos seguintes 

problemas?

Insuficiência de recursos financeiros N % N % N % N % N %

Não. 1.723    31,15    651       25,66    738       32,70    62         35,84    14         50,00    

Sim, pouco. 1.426    25,78    670       26,41    558       24,72    37         21,39    10         35,71    

Sim, moderadamente. 13.787  24,92    668       26,33    627       27,78    49         28,32    3           10,71    

Sim, muito. 10.044  18,16    548       21,60    334       14,80    25         14,45    1           3,57      

Inexistência de professores para algumas disciplinas ou séries N % N % N % N % N %

Não. 31.144  56,20    1.369    53,98    1.408    62,22    123       71,51    25         86,21    

Sim, pouco. 13.052  23,55    631       24,88    443       19,58    26         15,12    2           6,90      

Sim, moderadamente. 7.696    13,89    371       14,63    305       13,48    18         10,47    1           3,45      

Sim, muito. 3.526    6,36      165       6,51      107       4,73      5           2,91      1           3,45      

Carência de pessoal administrativo N % N % N % N % N %

Não. 28.357  51,17    1.103    43,53    1.283    56,69    100       57,80    25         86,21    

Sim, pouco. 13.144  23,72    644       25,41    493       21,79    41         23,70    2           6,90      

Sim, moderadamente. 7.325    13,22    399       15,75    266       11,75    15         8,67      2           6,90      

Sim, muito. 659       11,89    388       15,31    221       9,77      17         9,83      

Carência de pessoal de apoio pedagógico (supervisor, 

coordenador, orientador educacional). N % N % N % N % N %

Não. 29.682  53,57    1.297    51,12    1.355    59,80    108       62,79    23         79,31    

Sim, pouco. 12.042  21,73    553       21,80    472       20,83    31         18,02    4           13,79    

Sim, moderadamente. 6.901    12,45    364       14,35    276       12,18    22         12,79    2           6,90      

Sim, muito. 6.788    12,25    323       12,73    163       7,19      11         6,40      

Falta de recursos pedagógicos N % N % N % N % N %

Não. 2.548    45,99    1.069    42,12    1.148    50,75    85         49,13    22         75,86    

Sim, pouco. 16.318  29,45    770       30,34    630       27,85    51         29,48    5           17,24    

Sim, moderadamente. 9.929    17,92    514       20,25    392       17,33    33         19,08    2           6,90      

Sim, muito. 3.678    6,64      185       7,29      92         4,07      4           2,31      

 Brasil  Ceará 

 Coligações sem 

Sobral  Sobral 

 Escola Campeã 

sem Sobral 
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Fonte: INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA. Microdados da Aneb e da Anresc 2015. Brasília: Inep, 2017. Disponível 
em: <http://portal.inep.gov.br/basica-levantamentos-acessar>. Acesso em: maio de 2018. 
 
  

O funcionamento da escola foi dificultado por algum dos seguintes 

problemas?

Interrupção das atividades escolares N % N % N % N % N %

Não. 41.646  75,20    1.859    73,39    1.913    84,72    158       91,33    29         100,00  

Sim, pouco. 8.794    15,88    424       16,74    250       11,07    14         8,09      

Sim, moderadamente. 3.263    5,89      149       5,88      73         3,23      1           0,58      

Sim, muito. 1.678    3,03      101       3,99      22         0,97      

Alto índice de faltas por parte dos professores N % N % N % N % N %

Não. 31.736  57,32    1.426    56,25    1.580    69,85    140       80,92    27         93,10    

Sim, pouco. 14.391  25,99    667       26,31    403       17,82    18         10,40    1           3,45      

Sim, moderadamente. 6.303    11,38    298       11,76    203       8,97      13         7,51      1           3,45      

Sim, muito. 2.934    5,30      144       5,68      76         3,36      2           1,16      

Alto índice de faltas por parte dos alunos N % N % N % N % N %

Não. 27.666  49,97    1.054    41,56    1.181    52,26    105       61,05    21         72,41    

Sim, pouco. 17.484  31,58    869       34,27    661       29,25    44         25,58    6           20,69    

Sim, moderadamente. 7.966    14,39    471       18,57    332       14,69    19         11,05    2           6,90      

Sim, muito. 225       4,06      142       5,60      86         3,81      4           2,33      

Alta rotatividade do corpo docente N % N % N % N % N %

Não. 35.968  64,97    1.568    61,78    1.589    70,19    134       77,91    25         86,21    

Sim, pouco. 12.424  22,44    628       24,74    429       18,95    27         15,70    3           10,34    

Sim, moderadamente. 468       8,45      214       8,43      185       8,17      11         6,40      1           3,45      

Sim, muito. 2.292    4,14      128       5,04      61         2,69      

Indisciplina por parte dos alunos N % N % N % N % N %

Não. 18.896  34,18    768       30,36    783       34,68    70         40,46    16         55,17    

Sim, pouco. 19.894  35,99    955       37,75    798       35,34    54         31,21    10         34,48    

Sim, moderadamente. 10.786  19,51    548       21,66    470       20,81    37         21,39    2           6,90      

Sim, muito. 57         10,31    259       10,24    207       9,17      12         6,94      1           3,45      

 Brasil 

 Escola Campeã 

sem Sobral  Ceará 

 Coligações sem 

Sobral  Sobral 
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É ainda mais fácil perceber os blocos de resposta por meio do gráfico a seguir, que simplesmente reorganiza as 

informações anteriores: 

Gráfico 4.9.2 – Frequência percentual das respostas às perguntas sobre funcionamento das escolas no questionário para Diretores das 
escolas participantes da Prova Brasil 2015, com destaque para Brasil, Municípios PEC, Ceará, Municípios com Prefeitos de mesmo 

partido e Sobral 
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5 CONCLUSÕES E REFLEXÕES 

O objetivo deste Capítulo final é, com base no que foi apresentado nos capítulos 

anteriores, apresentar um resumo dos elementos apresentados até este ponto, as quais 

respondem à primeira pergunta da pesquisa: “Como foi que Sobral chegou a alcançar o 

nível de desempenho nas provas padronizadas nacionais?”. Em seguida, por meio da 

segunda: “É possível “sobralizar” a educação brasileira?”, fazer um breve exercício de 

especulação sobre como várias combinações dos elementos já identificados e a 

possibilidade de que cada um deles ocorra ou sejam reproduzidos em outros contextos – 

principalmente fora do Estado do Ceará – pode influir na chance de uma hipotética 

“sobralização” educacional do Brasil. Além disso, reforçar as limitações do presente 

trabalho, perguntas novas que surgiram na sua elaboração e as recomendações 

principais. 

5.1 Retomada – como foram descobertos os “segredos” de Sobral 

O esforço acadêmico para responder a primeira pergunta de pesquisa não 

estava totalmente estruturado desde o início. Começou pegando carona nos 

questionários e entrevistas de diagnóstico curricular da Rede para a elaboração do 

currículo de Língua Portuguesa e Matemática, de cuja elaboração e aplicação 

participei, e continuou durante todo o projeto com observações e investigações ad 

hoc, dependendo do que já se tinha compreendido e do que ainda havia a descobrir. 

O trabalho constituiu-se de um estudo de caso profundo que levantou, estudou, 

descartou e validou uma quantidade substancial de informações, dados, conteúdos 

técnicos, fatos e opiniões. 

Logo ao conhecer Sobral pela primeira vez, quando teve início o diagnóstico 

das práticas curriculares, dois elementos de política pública que podiam ser 

confrontados com proposições teóricas existentes já foram identificados: tratava-se 

de uma rede onde se praticava a lógica das escolas eficazes (tema original da tese – 

comparar políticas educacionais que contassem com esse arcabouço teórico-

empírico dentro de um recorte no cenário brasileiro) e de um ambiente de gestão de 

política educacional no qual lideranças políticas locais tiveram papel preponderante 
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na ruptura de uma trajetória longeva de fracasso escolar naturalizado. Entretanto, a 

convivência e interação técnica com a Rede do Município no âmbito do projeto do 

currículo novo (de 2015 até o momento) permitiu a identificação de um terceiro 

componente, que eu avalio como sendo o principal fator que explica o sucesso inicial 

e continuado das reformas educacionais do Município: a competência do método de 

alfabetização escolhido203.  

Nesta etapa de finalização da análise do caso crucial de Sobral, é importante 

ressaltar que as lideranças educacionais do Município terem chegado ao método de 

alfabetização proposto pelo Prof. Edgar Linhares (ver Capítulo 2 - sessão 2.6.1) foi, 

de certa forma, fruto do acaso. Um evento ainda mais aleatório do que, na mesma 

época, terem sido apresentados ao manual de gestão educacional eficaz do 

Programa Educar para Vencer pelo Instituto Ayrton Senna. 

Se os fatos a seguir não tivessem acontecido na ordem como se sucederam, 

é possível que Sobral ainda continuasse apresentando os mesmos indicadores 

educacionais que outras localidade de perfil semelhante: 1) o Prof. Edgar Linhares 

era (e continuou sendo) um dos pouquíssimos acadêmicos brasileiros que 

reconhecia o consenso internacional sobre as etapas do processo de alfabetização; 

2) a Secretária de Educação no primeiro mandato do então Prefeito Cid Gomes, Ada 

Pimentel, não apenas o conhecia, como decidiu indicá-lo para avaliar e, 

posteriormente, corrigir a questão do analfabetismo gerado nas escolas de Sobral, o 

que ele, prontamente, aceitou; 3) ele foi mantido como principal referência sobre o 

tema até que os resultados de fluência leitora aparecessem e fossem consolidados – 

só a partir daí que o conjunto de etapas que compõem o processo de alfabetização 

passou a ser a sistemática que prevaleceu localmente, em seguida sendo transferida 

para o Estado do Ceará por meio do Comitê Cearense para a Eliminação do 

Analfabetismo Escolar. Reforçar esse fato não é um mero detalhe, porque sem o 

processo de alfabetização totalmente contemplado e sem a medida sistemática da 

                                            
203 A forma de avaliar esse processo, que reflete as habilidades trabalhadas está descrita em detalhe nas 
páginas 91 a 111 do relatório do Inep sobre Sobral Vencendo o desafio da aprendizagem nas séries iniciais: a 
experiência de Sobral/CE, de 2005. As atividades que levam ao desenvolvimento das habilidades, nas páginas 
112 a 121. Entretanto, há uma frase na pg. 117 que dá a entender que o método utilizado em Sobral é o “metodo 
global”, que “parte do todo (textos, frases, palavras) para as partes (sílabas e letras)”. Isso é exatamente o 
contrário do que se faz: uma vez aprendidas as partes, pode-se fazer exercícios inversos, reconhecer partes em 
todos. A questão é compreender porque essa foi a atividade escolhida pelos autores do relatório para 
exemplificar o nível de detalhamento das orientações pedagógicas: acaso ou negação? 
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fluência de todos os alunos – que é o que se faz, como regra, em ambientes 

alfabetizadores – dificilmente o Município teria alcançado as conquistas 

educacionais que hoje o tornam famoso. 

Utilizando a analogia com estudos de casos de Medicina recomendada por 

Eckstein para justificar o emprego desse tipo de metodologia em Ciências Sociais, 

essa descoberta sobre uma sistemática de alfabetização consensuada 

internacionalmente foi um momento “ahá” da presente investigação, assim como foi 

descobrir que os “tijolões” do Instituto Ayrton Senna – que continham os manuais de 

gestão eficaz do Estado da Bahia (Projeto Escola Campeã) – ainda eram a principal 

referência de formação em gestão escolar localmente. Em Medicina, equivaleria a 

descobrir o agente fisiológico que protege indivíduos sadios dos efeitos de agentes 

patológicos presentes no ambiente.  

Continuando a métafora médica sugerida por Eckstein, temos o que segue. A 

etiologia do caso em questão envolve um paciente inserido em um ambiente de 

doença contagiosa de efeitos crônicos (cultura de fracasso escolar, não exclusiva, 

mas especialmente forte para pessoas social e economicamente vulneráveis em 

territórios dominados pela pobreza e desigualdade, como os estados da Região 

Nordeste do Brasil), além de virulenta (há interesses na sociedade que a cultivam 

ativamente), que apresenta sinais de saúde robusta (aferidos pelos indicadores 

estaduais e nacionais de desempenho estudantil), por ter desenvolvido mecanismos 

de imunidade (políticas públicas educacionais do tipo qualidade) ao patógeno 

(determinismo da pobreza em relação à educação), os quais estão sendo 

transferidos ativamente aos pacientes próximos, que foram expostos a mecanismos 

de proteção similares (PAIC e seus desdobramentos). A imunidade desses 

pacientes novos se desenvolve em velocidade e intensidade diferentes entre si e em 

relação a Sobral. Entretanto, há um grupo (o de municípios cujos prefeitos seguiram 

com regularidade a mesma linha política que os de Sobral), que parece adquirir 

imunidade similar mais rapidamente que os demais, mesmo os que também foram 

expostos ao manual de gestão escolar eficaz por meio do Programa Escola 

Campeã.  

Um outro aspecto importante a ser destacado é o contexto das reformas 

educacionais de Sobral (ver Capítulo 4): elas tiveram início ao final dos anos 1990, 

período em que o Governo Federal e alguns estados da Federação aplicavam não 
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apenas a redistribuição de recursos educacionais por meio do Fundef (que, nos 

estados mais pobres, incluindo o Ceará, também significa uma complementação de 

recursos por parte do Governo Federal), mas também recomendações de política 

educacional já disseminadas em países desenvolvidos, em particular as de escola 

eficaz, no âmbito de projetos concebitos em parceria técnica com o Banco Mundial, 

como, por exemplo, o Fundescola, o Projeto Nordeste e o Projeto Bahia, que deu 

origem ao Programa Educar para Vencer, o qual, uma vez cedido ao Instituto Ayrton 

Senna, recebeu o nome de Programa Escola Campeã (ver Capítulo 3). Nesse 

mesmo contexto foram gerados vários instrumentos de gestão de políticas 

educacionais como o Plano de Desenvolvimento da Escola (PDE) e o Programa 

Dinheiro Direto na Escola (PDDE). O Município valeu-se, com particular 

competência, desses instrumentos e condições disponíveis para todos os demais. 

O que não estava sistematicamente disponível aos gestores municipais de 

educação foi um processo de alfabetização que levasse em conta as etapas 

essenciais, em particular o monitoramento da fluência leitora (ver Sessão 6 do 

Relatório Final do Comitê Cearense para a Eliminação do Analfabetismo Escolar – 

LIMA, 2006; p135-145). Essa particularidade é fulcral na explicação do “modelo” de 

Sobral, porque os aspectos de gestão e de liderança são inóquos se os elementos 

pedagógicos não forem adequadamente abordados. Ainda mais neste caso, em que 

se tratava de uma aposta das lideranças em uma ruptura de trajetória consolidada 

de fracasso escolar, não era apenas necessário melhorar indicadores, mas implantar 

uma cultura organizacional que levasse ao sucesso escolas de crianças pobres do 

Sertão Nordestino, dominado pela lógica do Coronelismo, que tinha no 

analfabetismo da população um de seus pilares. 

A superação do analfabetismo escolar logo nos primeiros anos da segunda 

onda de reforma (as reformas de qualidade do segundo mandato de Cid Gomes – 

2000-2004 –, que se seguiram às de acesso do mandato anterior 1996-1999 – ver 

Capítulo 4) reforçou a crença das autoridades locais e das equipes pedagógicas de 

que estavam no caminho certo, desde o início do processo. Ter logrado se livrar do 

analfabetismo escolar em toda a Rede em dois anos de introdução das etapas 

listadas pelo Prof. Linhares, levadas para todas as salas de aulas por meio de 

material estruturado e formação em serviço condizente, complementadas por 

monitoramento de indicadores e indução de comportamentos são a base da receita 
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sobralense. Desde então e até o presente momento, esses mecanismos vêm sendo 

“apenas” aprimorados e expandidos.  

Como se vê, as explicações não são simples, como querem fazer crer os que 

defendem ou atacam componentes isolados do complexo sistema de normativas, 

diretrizes, práticas pedagógicas e de gestão e, especialmente, de crenças que 

compõem as políticas educacionais de Sobral e, aos poucos, as dos demais 

municípios do Ceará. Não é o bônus, não é a responsabilização, não é preparar 

para a prova, não é encurtar/concentrar o currículo, não é a plaquinha de Ideb na 

porta da escola, embora todos esses elementos estejam presentes em Sobral. Cada 

uma dessas práticas, que pode ser um desastre em outras redes – se aplicada per 

se –, em Sobral, ganha um sentido amplo e articulado para garantir que todos os 

alunos aprendam o máximo estabelecido e, mais recentemente, desafiar a Rede a 

aumentar ainda mais as expectativas em relação a esse aprendizado. É por isso que 

os indicadores educacionais de Sobral fazem uma trajetória sustentável, frustrando 

quem apostava em um simples vôo de galinha. 

Por fim, é claro que o presente trabalho não poderia ter revelado nenhum 

segredo, simplesmente porque, afinal de contas, seu objetivo era aprofundar o 

entendimento sobre uma política educacional pública. Entretanto, o processo de 

investigação mostrou que alguns dos elementos essenciais descritos nos capítulos 

anteriores só foram percebidos e tipificados em momentos muito adiantados das 

observações, nos tais momentos “ahá”, que estavam fora do escopo de análise 

inicial. Como tudo em uma investigação, essa constatação – de que elementos que 

deveriam ser óbvios, uma vez que são corriqueiros em países com educação pública 

já consolidada – também deve ser analisada com muita atenção. Essa é a principal 

justificativa de se considerar uma pergunta especulativa sobre a probabilidade ou 

possibilidade de se replicar a experiência em outros contextos, principalmente fora 

do Estado do Ceará: o que hoje é naturalizado em Sobral pode não apenas 

representar rupturas profundas em outros contextos, quando não serem alvos de 

oposição política sistemática. 
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5.2 Apresentação dos achados da investigação 

5.2.1 Em relação aos objetivos e às perguntas de pesquisa 

No Capítulo 1, foram apresentados os objetivos específicos da presenta 

investigação, por meio das perguntas de pesquisa: 1) Como foi que Sobral chegou a 

alcançar o nível de desempenho nas provas padronizadas nacionais? Ou seja, 

identificar fatos, políticas públicas ou atores que teriam contribuído para que as 

escolas de Sobral alcançassem os resultados apresentados como justificativa para 

escolha do caso. Investigar se elementos que já foram associados – de forma 

positiva ou negativa – ao contexto educacional do Município, tais como o pagamento 

de bônus, a indústria educacional, o preparo sistemático para avaliações externas, 

eram mesmo cruciais para explicar a evolução de seus indicadores, ou se havia 

explicações alternativas ou complementares. 

Com base no que foi identificado para responder à pergunta 1), especular 

sobre a viabilidade de se repetir a experiência de Sobral em outros contextos, 

principalmente fora do Estado do Ceará, onde os elementos identificados já vêm, em 

diferentes intensidades, sendo implementados de maneira sistemática. Ou seja, 

responder à pergunta 2) sobre se seria possível “sobralizar” a educação brasileira. 

Os elementos identificados para responder à pergunta 1) são a) contemplar 

todas as etapas do processo de alfabetização nas práticas pedagógicas – descrito 

no Capítulo 2 e comprovado para Sobral – para os demais municípios, com 

resultados similares ou distintos, é preciso ir observar; b) implementar processos e 

práticas de gestão escolar e pedagógica do tipo eficaz – apresentadas no contexto 

sobralense e confrontadas com a teoria sobre o tema produzida até à época de sua 

implementação em Sobral (do final dos anos 1970 até 2000) e c) contar com 

lideranças políticas com disposição para fazer uma ruptura de trajetória educacional 

que também fizeram coalizões que se mantiveram no tempo, com um forte 

componente de crenças que manteve a mesma linha de ação ao longo do tempo. A 

pergunta 2 será trabalhada na sessão 5.5 a seguir. 
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5.2.2 Em relação ao que foi elaborado no trabalho 

Como foi apresentado no Capítulo 1 e retomado acima, os temas principais 

da presente pesquisa eram, inicialmente, aspectos de liderança e os princípios de 

eficácia escolar. Este, como uma resposta otimista aos achados de Coleman e, 

dentro do Brasil, às análises pessimistas de Plank, Ribeiro e Patto sobre a 

naturalização do fracasso escolar à época do início das reformas educacionais de 

Sobral (final dos anos 1990) e sua relação com caraterísticas mais amplas da 

sociedade brasileira. No seu conjunto, uma nação que permite que grupos mais 

organizados levem vantagem na busca de interesses individuais comezinhos, como 

tipificou Plank, ou sinecuras, na explicação de Freyre no sentido de não permitir a 

emancipação da população por meio da materialização do direito à educação. As 

referências apontadas nesse capítulo evidenciam que os componentes conceituais e 

práticos associados à eficácia escolar, principalmente conforme delineado por 

Lezotte, já foram amplamente testados em contextos de sucesso escolar, enquanto 

que, no Brasil, encontram-se ainda praticamente censurados, aparentemente, por 

terem sido associados a recomendações do Banco Mundial em projetos de gestão 

escolar. Em Ciência Política, o arcabouço institucional que o desenho de eficácia 

escolar permite (como permitiu a Sobral) é abordar o elemento polity. 

O outro tema que compunha, originalmente, o escopo da presente 

investigação era o papel das condições políticas relacionadas a processos 

decisórios sobre políticas públicas – em Ciência Política, o elemento politics –. No 

caso de Sobral, a identificação do(s) empreendedor(es) de política pública 

caracterizado(s) por Kingdon, ingrediente essencial para promover a quebra de 

paradigmas que alterem a dinâmica “custos/prejudicados vs. 

benefícios/beneficiados” de uma determinada política pública, conforme Wilson e 

Corrales. Além desse aspecto, identificou-se a importância de coalizões que dessem 

sustentação no tempo às novas políticas, por meio de um sistema de crenças, 

conforme proposto por Sabatier e Jenkins-Smith.  

O terceiro elemento – o policy da Ciência Política – tinha ficado de fora do 

escopo inicial da pesquisa, mas emergiu durante a observação atenta do contexto e 

da análise profunda de como se alfabetiza em Sobral. Talvez essa seja a principal 

lição deste trabalho: para compreender as políticas públicas, esses três elementos – 
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polity, politics e policy – devem ser analisados em uma perspectiva de 

interdependência. Talvez seja óbvio para quem que está familiarizado com as 

ferramentas teóricas do campo das Ciências Políticas, mas não tanto para as 

análises no setor de educação.  

Assim, o tema do desenho do processo (policy) de alfabetização surgiu 

apenas porteriormente, tornando-se, comparativamente aos outros, o elemento mais 

importante durante a investigação de campo. Sem uma abordagem técnica 

adequada para abordar um determinado problema, as chances de ele ser resolvido 

de maneira satisfatória são mínimas, uma afirmação que seria ridiculamente óbvia 

se as políticas do setor educacional no Brasil priorizassem evidências empíricas, 

formulações acadêmicas atualizadas e experiências de outros contextos para 

fundamentar o desenho das soluções técnicas da área. A análise do que se 

constatou quanto ao desenho do processo de alfabetização em Sobral, do ponto de 

vista da metodologia escolhida, foi feita da mesma forma como os demais 

elementos: respeitando a estrutura de um caso crucial – aquele que verifica na 

realidade a comprovação ou a refutação de uma teoria/proposição existente –. Em 

Sobral, o processo de alfabetização nos primeiros anos do ensino elementar utiliza 

as mesmas etapas consensuadas em países desenvolvidos, que estão tão 

consolidadas como processo eficaz, que cada uma delas faz parte das normativas 

curriculares dos países usados como referência, ou seja, já são obrigatórias.  

Com essa explicação sobre a forma de analisar o que foi encontrado na 

pesquisa de campo, faz-se uma retomada resumida de tudo o que foi estudado e 

apresentado como as principais explicações sobre os determinantes do sucesso 

educacional do Município de Sobral. 

O Capítulo 1 apresentou o caso, delineando um cenário desafiador para a 

educação brasileira: crescem as matrículas e melhoram indicadores de fluxo, mas os 

indicadores de proficiência não evoluem positivamente, em particular para os mais 

pobres. A Avaliação Nacional de Alfabetização já aponta para a origem da maior 

parte das dificuldades pedagógicas (ver gráficos que correlacionam as notas da ANA 

com as da Prova Brasil nos Capítulos 1 e 2): o analfabetismo escolar, por meio do 

qual, mesmo dentro das escolas – ou seja, consumindo disputados recursos – não 

se alcança ensinar, ao universo dos alunos, a leitura de textos com compreensão e a 

produção textual com com nexo lógico. Mesmo com um lapso de tempo generoso 
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para denunciar o analfabetismo escolar – apenas no 3º ano do ensino elementar 

(metade do ISCED 1), o que equivale ao quinto ano letivo de escolarização para 

uma população que entra na escola aos quatro anos –, o Brasil não deixa de passar 

vergonha ao se defrontar com suas próprias avaliações. Estabelecer que a meta é 

alfabetizar até o 3º ano no ensino fundamental, o que consta do Plano Nacional de 

Educação (PNE), o qual ambiciona consumir 10% da produção de riqueza nacional, 

é garantir a naturalização do fracasso escolar. Entender o porquê do relaxamento 

dos parâmetros descrito no Capítulo 2 e como ele se dá políticamente, explicado no 

Capítulo 4, são essenciais para delinear qualquer enfretamento realista do baixo 

rendimento da educação no Brasil. 

Ainda nesse capítulo inicial, mostrou-se que a baixa proficiência geral é mais 

grave para os níveis socioeconômicos mais baixos, persiste nas demais etapas 

avaliadas pela Prova Brasil e atinge seu ápice ao final da escolarização obrigatória – 

ensino médio –, quando fica claro que os alunos praticamente não aprendem quase 

nada além de estarem alfabetizados e numeratizados, quando é o caso de 

permanecerem na escola para participar das avaliações. Depois de uma 

alfabetização precária, ao final da primeira etapa do ensino secundário (ISCED 2 – 

9º ano)204, além de apresentar proficiência sofrível, o fluxo escolar volta a cobrar seu 

alto preço e torna-se novamente uma situação de calamidade pública, com 

abandono, evasão e repetência alcançando altos índices, principalmente para as 

escolas públicas. No ensino secundário (ISCED 3 – ensino médio), a baixa 

proficência combinada com fluxo desgovernado consolida a tragédia de desperdício 

de capital humano da juventude brasileira. 

A comparação internacional permitida pelo Pisa evidencia a gravidade relativa 

da evolução da educação brasileira para pobres e não pobres: a) a proficiência dos 

alunos brasileiros não melhorou com significância estatística nas 6 edições do Pisa, 

de 2000 a 2015; b) nem a “elite” – o decil mais alto de renda – escapa da baixa 

                                            
204 O Capítulo 1, que é a intrudução ao trabalho e a apresentação da sua justificativa, concentrou os dados no 
início da escolarização e até o fim do ensino fundamental, por uma questão de parcimônia de informações. Ó 
que ase apresenta até essa etapa já é suficiente para sustentar a argumentação da naturalizaçãodo fracasso 
escolar, em paricular para os mais pobres. Entretanto, para a etapa seguinte, o ensino médio (ISCED 3), que tem 
provas padronizadas nacionais aplicadas no 12º ou 13º ano a depender se há ou não 4º na etapa em cada 
escola, mostra que a situação continua a piorar e se agrava consideravelmente, tanto em questão de fluxo, 
quanto de proficiência. 
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proficiência relativa; e c) o fluxo de alunos no sistema já está tão comprometido que 

1/5 dos alunos de 15 anos sequer fazem a prova.  

Nesse panorama, surge Sobral: mesmo em contexto de pobreza, o Município 

alfabetiza seus alunos em níveis mais altos logo no início da escolarização, 

consegue os melhores resultados no 5º e 9º anos, com substancial apredizado de 

uma etapa para a seguinte, a partir de um fluxo de alunos absolutamente 

regularizado. Algo que muito poucos municípios e escolas alcançam. Ó ensino 

médio não entrou na análise porque é oferecido por outra rede, a estadual, que não 

está sob o mesmo guarda-chuva de polity e politics que o de Sobral. 

O Capítulo 1 também traz uma hipótese de explicação para esse quadro, que 

é retomada em mais detalhes no Capítulo 4: o fracasso escolar naturalizado para 

todos, reforçado para os pobres em relação aos menos pobres, tem como raíz uma 

sociedade leniente com o preparo acadêmico das próximas gerações. Para a elite, 

há uma maior confiança no capital social das famílias quanto à forma preferencial 

para garantir o futuro de seus filhos que na meritocracia acadêmica a partir da 

escola205. Para os alunos pobres e suas famílias, que não estão tão organizados 

quanto grupos que disputam – e, até aqui, ganham – os recursos para empregos, 

material didático, equipamentos, construção/reformas, bolsas e afins, que viscejam à 

sombra das baixas expectativas acadêmicas, sobra um cotidiano escolar carente e 

desinteressante, desenhado para expulsá-los da escola e das oportunidades de 

aprendizagem que os tornaria autônomos e competitivos. Fazem vista grossa a esse 

vergonhoso quadro, quando já não estão diretamente ligados aos grupos que 

partilham os recursos destinados à educação, empresas e famílias que empregam 

mão de obra barata e dócil, inclusive por meio de suas engajadas atividades 

filantrópicas. 

A seguir à apresentação do caso, o trabalho foi dividido em três capítulos 

explicativos que trazem as principais perspectivas de análise do caso – policy, polity 

                                            
205 Comentário da autora, que tem duas décadas de experiência com seleção de bolsas de alto potencial para a 
iniciativa privada: essa dinâmica se mantém válida enquanto houver ausência de competição de estrangeiros 
pelas vagas nos cursos de mais prestígio das universidades nacionais mais competitivas e nos cargos de maior 
remuneração nas várias instâncias de governo. A classe média se sente protegida por uma escola particular que 
permite a seus filhos ascender à universidade e, a partir de um diploma de prestígio, aos cargos protegidos pelo 
corporativismo da profissão, como Medicina e Engenharia, ou para os cargos públicos, protegidos pela 
nacionalidade. Para a iniciativa privada, o risco é bem maior para quem não consegue um diploma de graduação 
ou pós em uma universidade estrangeira, o que faz com que a classe média alta e acima busquem soluções 
ainda mais diferenciadas para seus filhos. 
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e politics –: o Capítulo 2, que diz respeito a aspectos técnico-pedagógicos para a 

parametrização da educação em geral e do processo de alfabetização, em particular; 

o Capítulo 3, que trata de aspectos de gestão pedagógica do tipo escola eficaz, e o 

Capítulo 4, que utiliza formulações da área de Ciências Políticas para analisar as 

condições políticas que mais provavelmente permitiram que o que está descrito nos 

capítulos anteriores fosse materializado e mantido ao longo do tempo em Sobral – o 

somatório de três componentes já bastante estudados nesse campo científico: 

empreendores de política pública, coalizões políticas e sistema de crenças –.  

O Capítulo 2 situa o Brasil, Ceará e Sobral em um contexto histórico mais 

amplo, de âmbito internacional – no qual está em curso um processo contínuo de 

evolução da concepção do que seja o direito à educação e de como esse direito 

humano universal depende de uma clara parametrização para que possa ser 

identificado como problema, demandado por grupos de interesse ou escolhido como 

prioridade e monitorado de maneira objetiva pelas autoridades educacionais. Como 

verificação empírica, foi possível comparar o que se pratica como normalidade 

pedagógica em Sobral, decorrente de uma parametrização como estratégia da 

política educacional, com o que se pratica com os mesmos objetivos em países 

desenvolvidos, resultado de sucessivas e cumulativas revisões das normativas 

curriculares, que tomam por base a evolução das pesquisas na área de Pedagogia, 

Neurociências e os currículos uns dos outros206. 

Dois exemplos empíricos foram utilizados para evidenciar o descasamento 

entre a produção técnica e acadêmica sobre parâmetros educacionais em países 

desenvolvidos e no Brasil e as dificuldades locais em alinhar as ambições de 

aprendizagem para a população brasileira com as das nações desenvolvidas: a 

idade e o método certos para alfabetizar com eficácia (sessão 2.6.1) e a relação do 

Pisa com o indicador mais famoso da educação brasileira: o Ideb (sessão 2.6.2).  

O Capítulo apresenta ainda um relato de como o desafio de alfabetizar todos 

os alunos a partir dos 6 anos foi a abordado no Município (quanto ainda não tinha 

sido criado por lei o ensino fundamental de 9 anos), tomando como base as 

                                            
206 Essas referências podem ser verificadas nas bibliografias dos comitês técnicos que, normalmente, precedem 
essas revisões, porque os documentos citados no trabalho são normativas, portanto, não contam com 
bibliografia. 
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orientações técnicas de um estudioso do tema, o Prof. Edgar Linhares, que, como já 

apresentado, chegou e permaneceu em Sobral por obra do acaso, porque ninguém 

alí, até o momento do início das reformas, tinha ao certo identificado como 

alfabetizar de forma efetiva crianças no início da escolarização. Não se sabia 

realmente o que estava buscando, mas como os resultados eram (e são) 

monitorados muito de perto, as correções e aprofundamentos puderam ser feitos em 

tempo real. Como já foi dito, essa sistemática de alfabetização, conjugada com o 

monitoramento de sua eficácia para todos os alunos da Rede, que têm sua fluência 

leitora testada duas vezes por ano até que se tenha certeza de que o nível esperado 

para a idade foi alcançado, são o maior “segredo” de Sobral.  

O presente trabalho procurou apenas complementar com informações novas 

dois documentos públicos que o precederam: o Relatório do Inep “Vencendo o 

desafio da aprendizagem nas séries inicias : a experiência de Sobral/CE”, de 2005, e 

o “Relatório Final do Comitê Cearense para a Eliminação do Analfabetismo Escolar: 

educação de qualidade, começando pelo começo”, de 2006. O documento curricular 

de Língua Portuguesa de Sobral, publicado em seu site em dezembro de 2016, 

forma, com esses demais citados, um bom ponto de partida para investigações 

sobre processos de alfabetização em contexto de pobreza. Com as referências, 

informações e dados apresentados no Capítulo 2207, cumpriu-se o objetivo de 

apresentar e justificar esse componente importantíssimo das reformas de Sobral, 

deixando o caminho aberto para avaliações adicionais sobre o tema, que até aqui 

não tem sido tratado como essencial para explicar o caso. 

O Capítulo 3 retoma os primórdios das pesquisas, dos achados e das 

recomendações sobre escolas eficazes – as instituições de ensino que conseguem 

fazer alunos de diferentes origens sociais aprenderem em níveis iguais ou muito 

próximos entre si – que, adotados como fundamento dos desenhos de políticas 

educacionais em países/territórios tão díspares entre si como Ontário, Cuba e 

Portugal, produzem os mesmos resultados: mais excelência acadêmica, com maior 

equidade. As referências selecionadas no Capítulo, mostraram que os achados são 

longevos, sistemáticos e carregados de bom senso e lógica, além de vir sendo 

aprimorados ao longo do tempo, pelas críticas e testes de resistência pelos quais 

                                            
207 Todos incluídos nas referências do Capítulo 2 
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passaram. Esse histórico explica a sua disseminação e aceitação pelo mundo, mas 

não as resistências aqui no Brasil. Essas podem ser esclarecidas tanto pela 

elucidação de uma certa confusão de conceitos supostamente relacionados ao que 

se poderia chamar de uma “tradição” de eficácia escolar, quanto pela forma um tanto 

autoritária e pouco transparente que parece ter sido adotada na implementação do 

programa que levou os conceitos e práticas de eficácia escolar até Sobral, o 

Programa Escola Campeã do Instituto Ayrton Senna, nome adotado pela instituição 

quando recebeu os direitos de utilização do Programa Educar para Vencer, 

elaborado pelo Banco Mundial e pelo Estado da Bahia para ser utilizado naquele 

Estado. Algumas dezenas de outros municípios brasileiros nos quais esse programa 

foi implementado, inclusive os originais do Estado da Bahia, não aparecem no 

cenário estadual ou nacional com o mesmo destaque que Sobral, descobrir porque 

também seria um exercício acadêmico interessante e complementar a este.  

A questão sobre a capacidade de um sistema educacional alcançar a 

excelência e também a equidade a partir das “receitas” de eficácia escolar parece 

estar mais relacionada à forma de implementá-las, que pode estar situada em 

qualquer ponto ideológico e institucional entre dois polos opostos: os conduzidos por 

autoridades do tipo homo sociologicus (dos exemplos apresentados no Capítulo 3) e 

os conduzidos por outra espécie de autoridade educacional, o homo economomicus 

(OCDE, 2011) como Estados Unidos e Inglaterra, de onde vêm histórias famosas de 

maior resistência e tensões entre autoridades educacionais e equipes escolares.  

O tema é particularmente bem explorado pelo livro de Brooke e Soares (2008) 

– “Pesquisa em eficácia escolar: origens e trajetórias” –, mas foi essencial, para sua 

compreensão mais profunda, ler os textos originais com atenção, compreendendo 

seu contexto de produção, as referências bibliográficas de cada um e a evolução 

dos conceitos e práticas propostos. É um conjunto de produções acadêmicas que 

representa uma carga de esperança na capacidade institucional que as escolas 

(quando eficazes) têm de fazer todos se desenvolverem em torno do objetivo 

comum: o aprendizado dos alunos. Nesse tipo de escola, professores, alunos e 

lideranças pedagógicas compõem uma organização social em permanente 

desenvolvimento de sua capacidade pedagógica, a partir da crença inabalável de 

que todas as crianças podem aprender e de que é responsabilidade de cada 

professor, coordenador pedagógico e diretor, descobrir como, desde que as 
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condições muito básicas de ensino e aprendizagem (como as de Sobral) estejam 

disponíveis. Esse processo, assim como o credo “Aprendizado para Todos” são 

muito bem explicitados por Lezotte (1991; 1996), um autor seminal do tema, 

francamente recomendado como fonte de inspiração para a Província de Ontário, 

por exemplo. 

E, finalmente, o resumo do Capítulo 4, no qual se procura identificar e explicar 

os condicionantes políticos que permitiram ao Município de Sobral, ao Estado do 

Ceará e a um grupo particular de municípios, avançar com a alfabetização e com a 

institucionalização de princípios de escolas eficazes de forma destacada em relação 

ao restante do Brasil.  

O Capítulo retoma a famosa matriz de Wilson ([1994] 2008) que tipifica e 

contrapõe modelos de política pública, de acordo com a distribuição de custos e 

benefícios para grupos organizados ou não na sociedade. A matriz é 

complementada pelas observações de Corrales, que a aplica para as disputas do 

setor de educação. Essa formulação indica a necessidades de se contar com 

empreendedores de política pública, por sua vez, identificado e descrito por Kingdon, 

como afiançador de reformas do tipo benefícios compartilhados e custos 

concentrados, como são as reformas do tipo qualidade. Essas, por exigirem uma 

performance monitorada de professores, editoras e de autoridades educacionais em 

geral, são muito mais difíceis de serem implementadas do que as do tipo acesso, 

que distribuem recursos mais fartamente entre os grupos organizados, sob a forma 

de aumento de postos de trabalho, obras e outros insumos, sem que a qualidade 

lhes seja cobrada.  

Apresenta-se o exemplo empírico do Plano Nacional de Educação como 

ilustração da atuação das forças organizadas na sociedade brasileira, que 

conseguiram aumentar substancialmente o compromisso do País com aumento de 

gastos para a educação, sem que os parâmetros de qualidade tivessem sido 

alinhados com aspirações mais ambiciosas. 

Os empreendedores de política pública do tipo qualidade de Sobral são, 

então, identificados, e mais um teste empírico é feito, comparando os municípios que 

receberam o “tratamento” da vertente escola eficaz (ter participado do Programa 

Escola Campeã, que levou o manual e as orientações sobre eficácia escolar para 

Sobral, Iguatu e Juazeiro do Norte), mas que não contavam com o mesmo tipo de 
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liderança (não se sabe se também não contavam com métodos de alfabetização 

estruturados conforme consenso internacional). Reforça-se a o papel de 

empreendedores de políticas educacionais de qualidade como determinante ainda 

maior no contexto do Coronelismo descrito por Leal, típico (mesmo que não 

exclusivo) do Nordeste brasileiro, onde praticamente todos os elementos conspiram 

contra os direitos à educação (ao aprendizado efetivo, emancipador) dos alunos, 

particularmente, os mais vulneráveis. 

Por causa desse ambiente francamente inóspito ao aprendizado, outros dois 

elementos de politics são importantes para fazer com que reformas do tipo qualidade 

se sustentem no tempo: as coalizões políticas e um sistema de crenças. O teste 

empírico sobre esses aspectos mostrou que os municípios cearenses que, com 

maior frequência seguiram as coalizões mais próximas dos empreendedores de 

política de Sobral, alcançaram melhores resultados e promoveram mais os 

mecanismos de eficácia escolar que os demais. 

Essa é uma outra frente de investigação que a presente pesquisa sugere que 

seja mais disseminada: compreender melhor não apenas a adoção de componentes 

de eficácia escolar em municípios e estados brasileiros, mas as crenças 

institucionalizadas das quais eles dependem para vicejarem. Outra investigação 

interessante seria compreender porque outros dois municípios cearenses, Juazeiro 

do Norte e Iguatu, também expostos ao mesmo programa de eficácia escolar que 

Sobral (o Programa Escola Campeã), não os implementaram da mesma forma, ou 

porque outros tantos, de um grupo que parece ter as mesmas crenças que as 

autoridade educacionais de Sobral, parece tê-lo feito, mesmo sem ter sido exposto 

ao Programa, pelo menos de maneira institucional, pelas mãos do Instituto Ayrton 

Senna. 

Para finalizar a descrição dos capítulos de análise e antes de desenvolver o 

capítulo que apresenta as conclusões, apresento um quadro que resume os 

componentes de uma “máquina” de gestão educacional com foco na eficácia. A 

ilustração a seguir é um quadro resumo elaborado por mim, assim que conheci 

Sobral, para colocar as ideias em ordem. Embora não reflita o organograma formal 

de sua Secretaria, pode ser considerada uma fotografia da máquina eficiente e 

eficaz que faz girar a gestão dos direitos à educação para os habitantes do 

Município. As escolas de Sobral alfabetizam os seus alunos, mas a merenda 
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também é deliciosa e servida com conforto e ordenação, os alunos usam uniformes 

bonitos e recebem agendas, material e mochilas, o transporte escolar funciona, há 

na escola um centro de línguas estrangeiras, planetário208, somados a uma série de 

outros aparelhos de estado que se, obviamente, não fazem de Sobral um lugar 

perfeito e livre de contradições sociais e econômicas, podem tirar da zona de 

conforto quem ainda não se dipôs ou não conseguiu alcançar resultados nem 

próximos com os mesmos (e, às vezes, até com mais) recursos materiais prórpios 

ou oriundos de programas de indução técnica do Governo Federal e do regime de 

colaboração nos estados. O esquema mostra um resumo dos componentes de uma 

rede de proteção ao direito universal à educação, que, em Sobral é percebido como 

o direito a aprender um determinado conjunto de parâmetros muito bem definidos.  

Ilustração 5.2.1.1 – Resumo dos componentes da rede de proteção ao direito de 
aprender em Sobral 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

                                            
208 A Teoria da Relatividade de Einstein foi comprovada em Sobral, por meio de fotos de um eclipse, daí a 
relevância de um planetário no meio do sertão. https://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/como-sobral-no-
ceara-foi-determinante-para-comprovar-a-teoria-da-relatividade-de-einstein/ 
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O presente trabalho se resume praticamente à interação entre o bloco das 

autoridades educacionais e o do desenvolvimento pedagógico. Há, portanto, 

inúmeros aspectos a serem melhor compreendidos a respeito da política 

educacional de Sobral, este é apenas mais uma pequena contribuição para 

desvendá-los. 

5.2.3 Em relação à metodologia e os recortes teóricos 

A metodologia selecionada, um estudo de caso do tipo crucial proposto por 

Eckstein, impôs uma disciplina reversa de organização das informações obtidas de 

forma não ordenada por meio dos estudos de campo, para posteriormente serem 

cotejadas com um conjunto respectivo de teorias já consolidadas para cada um dos 

três elementos identificados como explicativos do modelo de Sobral. A investigação 

se deu dessa forma porque a oportunidade de conviver e interagir tecnicamente com 

a equipe de Sobral durante tanto tempo e de forma tão intensa, significou estar 

exposta a uma riquíssima quantidade de informações, dados e fatos que precisaram 

ser categorizados a posteriori – do efeito para a causa, uma confrontação do que se 

tinha observado de relevante no mundo real com o que já existia em cada conjunto 

teórico, os quais poderiam validá-los (ou não) como elementos explicativos das 

políticas educacionais de Sobral. Um exemplo disso, foi encontrar, ao acaso, o 

manual de gestão eficaz do Programa Educar para Vencer, que confirmou a 

existência de uma clara estratégia implementação dos princípios de eficácia escolar 

no Município, o que, inicialmente, era apenas uma hipótese.  

Fazer essa confrontação de indícios relevantes da realidade com teorias 

existentes indicaria que o que foi descoberto em Sobral já tinha sido anteriormente 

categorizado e tipificado em outros contextos, além de já terem sido aceitos como 

explicação dos fenômenos em questão: policy, polity e politics. Assim, considera-se, 

pela relevância, longevidade, e consolidação das formulações teóricas escolhidas, 

que a margem de erro do poder explicativo dessas teorias ou práticas frente ao que 

foi encontrado na realidade sobralense, seja mínima. 

Mas existe sempre a dúvida em relação ao contrafactual. A verificação 

contrafactual dos elementos identificados como os principais “causadores”, em 

conjunto, do sucesso das reformas longevas de Sobral: alfabetização, eficácia 
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escolar e empreendedores com coalizão e crenças, teria que ser feita em outros 

municípios em que: a) ou os mesmos elementos estivessem presentes, sem 

alcançar os mesmos resultados ou b) os mesmos resultados tivessem sido 

alcançados, sem que os elementos estivessem presentes.  

Na escolha do caso, apresentado no Capítulo 1, não foi identificado nenhum 

outro município com os mesmos indicadores educacionais e perfil (proficiência 

avançada em leitura, populosos e que atendessem a populações majoritariamente 

pobres). Essa seria, então, a primeira verificação do contrafactual, a segunda, só 

poderia ser feita em municípios que apresentassem o mesmo conjunto formado por 

policy, polity e politics, com as características já descritas, mas que não tivessem 

logrado alcançar a mesma proficiência, a partir de um perfil municipal similar. Essa 

verificação foi feita apenas para aqueles participantes do Programa Escola Campeã 

no Brasil e para os minimamente identificados como sendo parte de coalizões 

políticas similares às de Sobral no Estado do Ceará, o que foi apresentado nos 

conteúdos empíricos dos capítulos 3 e 4. Para reforçar a tese em pauta, seria 

preciso encontrar, por exemplo, entre os municípios que se saem melhor no grupo 

das coalizões, elementos de escola eficaz e alfabetização que possam corroborar a 

tese do presente trabalho – um conjunto explicativo com três elementos –. No 

momento, a refutação desta tese fica em aberto. Assim sendo, Sobral permaneceria 

como um caso singular no cenário brasileiro, apesar de estar fazendo uma espécie 

de “arroz com feijão” básico em termos do que já foi comprovado em contextos 

internacionais. 

Outro ponto importante a se esclarecer são os recortes de tempo que 

limitaram a escolha das referências bibliográficas. As reformas educacionais do tipo 

qualidade tiveram incício em Sobral a partir de 2001 e se utilizaram de referências 

para a implementação das soluções educacionais produzidas até aquela data, 

mesmo que nos anos seguintes e até o momento, as questões pedagógicas e de 

gestão escolar estejam em permanente aprimoramento. O que se apurou é que 

tanto para o caso da virada dos indicadores de alfabetização, quanto para a 

institucionalização dos mecanismos de eficácia escolar, as referências não se 

alteraram muito desde então, inclusive para a escolha de materiais estruturados 

utilizados desde a educação infantil até o 2º ano do ensino fundamental. Os 
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processos de alfabetização e monitoramento ainda são os mesmos descritos no 

Relatório do Inep, publicado em 2005. 

Para a alfabetização, as principais referências citadas pelo Prof. Edgar 

Linhares (Relatório do CCEAE, sessão 6) datam da segunda metade da década de 

1990 até a primeira de 2000 e, para a escola eficaz, o manual utilizado até hoje 

como principal referência do tema em Sobral e que, como mostrado no Capítulo 3, 

embasou a produção de normativas legais válidas até hoje, foi produzido em 2000. 

As normativas curriculares que serviram de base para a produção do novo currículo 

de Sobral, entretanto, são mais recentes, pois essa nova quebra de paradigma foi 

proposta pelas autoridades educacionais locais a partir de 2015.  

Assim, o recorte não só teve de ter limitação temporal, como de escopo, 

razão pela qual não se estudou o que veio depois de Sobral e do CCEAE, como o 

PAIC e seus desdobramentos, por exemplo. Ou outras formulações sobre eficácia 

escolar elaboradas depois do ano 2000. 

As referências de Ciências Políticas tomaram como base as ementas das 

disciplinas FLS 63591 - Instituições Políticas e Desigualdade: Teorias e Explicações, 

ministrada pela Profa. Marta Arretche e FLS 6073 – Estado e Políticas Públicas, do 

Prof. Eduardo Marques da FFLCH e ponto de partida dos meus estudos na área, e 

de onde surgiram autores como Kingdon, Sabatier (e Jenkins) e outros, cuja 

bibiografia me permitiu aprofundar e expandir a compreensão de certos conceitos, 

nem todas apresentada neste trabalho final. 

5.3 Contribuição deste trabalho para o tema 

O presente trabalho identificou três componentes como sendo a explicação do 

caso de Sobral e argumenta que esses são interdependentes – a tríade policy, polity 

e politics –. Essa seria a maior contribuição para quem analisa políticas 

educacionais: a identificação de elementos já testados em outros contextos, que em 

conjunto, teriam potencial para pautar replicações futuras do caso de Sobral também 

em outros contextos. Para quem é da área da educação e conhece melhor as 

intervenções pedagógicas, o trabalho traz um lembrete acadêmico para a 

importância de se analisar contextos educacionais com as lentes da gestão eficaz, 
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conjunto de análises que já foi, em alguma medida, incorporado ao sistema 

educacional brasileiro – ao menos no Saeb – não apenas por meio das provas, mas 

pelos questionários que permitem investigar algumas das práticas de eficácia 

escolar pelas respostas de diretores e professores aos questionários contextuais. 

Outra nota importante é que o processo de alfabetização importa. Quando está 

plenamente resolvido e os alunos conseguem ler com compreensão 

autonomamente, passa a ser quase um detalhe no processo cumulativo da 

educação escolar, mas quando não, põe a perder todos os esforços subsequentes. 

É uma área na qual trabalhos acadêmicos podem dar contribuições relevantes, uma 

vez que a questão que precisa ser resolvida no Brasil o quanto antes, porque o que 

as avaliações revelam sobre o desempenho dos alunos nesse aspecto é 

simplesmente imoral.  

A importância de se levar em conta a questão moral, a crença de que 

determinados problemas sociais podem ser efetivamente resolvidos a partir do 

estado, tanto como forma de se constiuir coalizões políticas duradouras, quanto 

como peça essencial para formar uma cultura organizacional de compromisso de 

servidores públicos com a resolução de problemas sociais, seria a ponte a ser feita 

para a área das Ciências Políticas. Talvez seja uma questão que não faz parte da 

tríade policy, polity e politics, ou antes, pelo contrário, seja algo paupável a fazer 

parte de estratégias de implementação de políticas e que devessem estar em seu 

desenho (policy). São pontos que não foram aprofundados na presente análise, mas 

que não deixam se ser fundamentais para o sucesso das políticas públicas como 

promotoras de direitos humanos e de bem-estar social.  

Para ambos setores (Educação e Ciências Políticas) é preciso reforçar que o 

elemento policy é fundamental. O desenho da política, da solução para um 

determinado problema – voltando à metáfora da disciplina, o remédio certo para uma 

patologia que, em primeiro lugar, precisa ser competentemente diagnosticada – são 

essenciais. No setor de educação, mais do que em outras áreas altamente técnicas, 

como saúde e transporte, por exemplo, há muitas “modas”, “palpites”, infuenciadores 

que vendem todo tipo de solução que guardam pouca ou nenhuma relação com o 

problema. Educação é também um campo fértil para a atuação populista, porque nas 

escolas podem ser distribuídos todo tipo de recursos que, apesar de potencialmente 

trazerem dividendos políticos para quem os distribui, não materializa o direito à 
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educação que, como foi argumentado no Capítulo 2, depende de os alunos 

aprenderem segundo parâmetros claros. Trabalhar em cima de evidências e 

formulações técnicas é essencial. Uma afirmação óbvia, mas que ainda precisa 

ocupar o devido espaço na tomada de decisões dos gestores de educação.  

Para resumir, o presente trabalho identificou uma somatória, inicialmente 

aleatória e improvável, de ingredientes raros per se e ainda mais raros de ocorrerem 

em conjunção no ambiente das políticas educacionais brasileiras, que criou as 

condições que possibilitaram à Rede de Ensino do Município de Sobral administrar, 

sustentar no tempo e incrementar não apenas uma ruptura de política educacional 

crucial para o sucesso escolar (alfabetizar todos os alunos no início da 

escolarização), mas também voltar a aspirar a uma nova quebra de paradigma de 

política educacional, desta vez ainda mais audaciosa (introduzir um currículo novo 

com objetivos educacionais alinhados com os de países desenvolvidos). São eles, 

que podem constituir linhas de investigação, tanto para os acadêmicos da área de 

Educação, quanto para de Ciências Políticas, ou para quem, como eu, deseje 

conhecer o campo, usando as ferramentas das duas:  

1) a presença de empreendedores de políticas públicas que alcançaram o 

poder municipal e que defendiam os interesses dos alunos acima dos 

interesses daqueles que usualmente levavam vantagem nas disputas pela 

qualidade da educação, uma dinâmica presente em todo o Brasil, mas que, 

localmente, era reforçada por uma lógica coronelista de operação de serviços 

públicos de educação;  

1.1) a estruturação de uma coalizão política longeva que compartilhava um 

forte sistema de crenças morais na educação como justiça social e na 

capacidade de aprender dos alunos e que garantiu a disponibilidade contínua 

desse tipo de empreendedor de política pública dentro do próprio governo, 

tanto em nível local, como no central (do Estado), o que, além de expandir o 

modelo para outros municípios por meio de um efetivo Regime de 

Colaboração, fortaleceu a sustentabilidade do desenho da política 

educacional localmente;  

2) a disponibilidade de desenhos estruturados de políticas públicas 

adequadas à solução dos problemas (ou seja, desenhos com detalhes 

suficientes para orientar sua implementação e que também abordavam, com 
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competência técnica, em primeiríssimo lugar, o problema do analfabetismo 

escolar, e em segundo, os desafios de gestão escolar e pedagógica eficaz 

inerentes a qualquer ente federado):  

2.1) um processo de alfabetização contemplando as etapas consensuadas 

internacionalmente e  

2.3) as orientações específicas sobre eficácia escolar.  

Esses componentes resultaram em: 

3) a estruturação de capacidade instalada, que explica o sucesso de Sobral, 

replicados no Ceará da seguinye forma: 

3.1) a formação de capital humano alfabetizador na rede de ensino, 

incuindo a produção de material didático localmente209;  

3.b) a provisão das condições propícias ao ensino e à aprendizagem 

relacionadas à eficácia escolar e  

3.c) o reforço moral desse capital humano para que, no dia a dia escolar, 

todos os agentes trabalhassem na mesma direção: o aprendizado dos 

alunos.  

Resumindo, o comando político local, reforçado centralmente, construiu tanto 

os processo objetivos (de alfabetização, de gestão administrativa e pedagógica, de 

incentivos institucionais e de monitoramento), quanto uma cultura organizacional 

baseada no sucesso escolar de cada aluno, com força suficiente para romper com a 

cultura anterior, ainda hegemônica no Brasil, de fracasso escolar, particularmente 

dos alunos mais pobres e vulneráveis, cultivados particularmente pela lógica 

coronelista e patrimonialista nos vários níveis de estado. Esta é a síntese da insólita 

fórmula sobralense.  

 

                                            
209 Posteriormente substituídos por coleções de editoras comerciais, como Aprender e Alfa e Beto, utilizadas 
para o processo de alfabetização da educação infatil ao 2º ano. 
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5.3.1 Limitações do trabalho  

Por mais abrangente que tenham sido as observações, entrevistas e 

levantamentos de informações e dados, a pesquisa obviamente conta com um limite 

de escopo. As informações foram obtidas e categorizadas de acordo com os 

elementos identificados como essenciais, conforme já apresentado anteriomente. 

Assim, ficaram de fora da coleta de dados e/ou da análise alguns temas ou recortes, 

os principais, que, estratégicamente, por uma questão de foco e de parcimônia na 

elaboração do trabalho, são apresentados a seguir. 

Em primeiro lugar, não se julgou necessário fazer uma apresentação do 

município, pois a depender do interesse, há fontes que podem fornecer desde 

informações básicas como o site IBGE Cidades: 

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ce/sobral/panorama, ou relatórios mais específicos, 

que localizam Sobral, de forma comparativa, no contexto cearense, como o Relatório 

“Perfil Básico Municipal Sobral – 2016”: http://www.ipece.ce.gov.br/wp-

content/uploads/sites/45/2018/09/Sobral_2016.pdf . O site do nstituto de Pesquisa e 

Estratégia Econômica do Ceará (IPECE) é muito rico para apresentar dados de toda 

sorte sobre o Estado.  

Também não fizeram parte do escopo do presente trabalho questões 

relacionadas à implementação dos elementos identificados. O presente trabalho 

tinha como foco identificar o quê e não, o como. Isso se deu porque, em uma boa 

medida, a implementação das reformas de alfabetização em Sobral já tinha, em boa 

medida, sido descrita no Relatório do Inep de 2005 e na tese de Maurício Maia, que 

foi Secretário de Educação do Município, referências devidamente apontadas nos 

capítulos próprios. A ideia da pesquisa era trazer o que ainda não estava claramente 

identificado, dando uma contribuição inédita ao tema. 

Uma outra questão que não foi abordada diretamente no presente trabalho foi 

uma avaliação das condições físicas das escolas, para além de uma observação não 

sistemática das escolas às quais a visita foi possível. As condições de infraestrutura 

talvez possam ser um fator explicativo adicional aos que foram evidenciados por 

meio da presente investigação, apesar de que, grosso mosso, estariam incluídas na 

lógica da gestão eficaz, que preconiza ambientes de ensino ordenados e propícios 

ao ensino. 

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ce/sobral/panorama
http://www.ipece.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/45/2018/09/Sobral_2016.pdf
http://www.ipece.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/45/2018/09/Sobral_2016.pdf
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5.4 A especulação sobre os achados: “é possível ‘sobralizar’ a 
educação brasileira?" 

A pergunta que abre esta sessão era para ser uma autoprovocação, que 

ajudasse a vislumbrar uma utilidade concreta ao presente esforço acadêmico. 

Depois de respondida a pergunta “Quais são os segredos de Sobral?”, 

invariavelmente, vem a próxima, mesmo que em versões variadas: é possível repetir 

a experiência de Sobral em alguns, na maioria ou em todos os municípios, estados e 

até no Governo Federal no Brasil? Ou, utilizando uma linguagem metafórica: "É 

possível ‘sobralizar’ a educação brasileira?". Os dados do presente trabalho 

mostram que talvez a pergunta devesse ser: “É possível ‘cearalizar’ a educação 

brasileira?”, por que, pelo menos para a etapa de alfabetização, a disseminação da 

experiência exitosa de Sobral já foi feita pelo Comitê Cearense para a Eliminação do 

Analfabetismo Escolar (CCEAE), ponto de partida do Programa Alfabetização na 

Idade Certa (PAIC) e seus desdobramentos para as demais etapas escolares 

implementados pelo Estado desde então. Essas ações já foram suficientes para 

destacar o conjunto dos municípios do Estado do Ceará no cenário brasileiro, 

conforme mostrado nos capítulos prévios210. Por dedução, é possível afirmar que 

pelo menos alguns dos componentes da tríade devem estar presentes nessas 

localidades e que é possível indizí-los a partir de ações de um nível superior de 

governo.  

Portanto, o exercício de se especular sobre a hipótese de replicação do 

sucesso dos alunos de Sobral em outros contextos – particularmente fora do Estado 

do Ceará, onde o efeito “sobralizador” já está sendo sentido – deve levar em conta a 

probabilidade de ocorrência simultânea dos fatores identificados no presente 

trabalho. Ou seja, será necessário elucubrar sobre a chance (o que inclui tentar 

inferir causas ou condições propícias/adversas) de ocorrência sistemática da tríade 

                                            
210 Ver: os dados da Prova Brasil de 2005 a 2015 apresentados no Gráfico 1.3.2 e os da edição mais recentes da 
ANA (2016), cujos resultados são mostrados no nos seguintes gráficos: 2.6.2 a 2.6.4 e, de maneira mais clara, 
no 3.4.4.1, onde se percebe-se que o desempenho por escola de todos os municípios cearenses, 
independentemente do NSE médio dos alunos em cada escola e do nível de formação docente, está “protegido” 
por um escore (aproximadamente) não inferior ao nível 450 de leitura. Isso significa que, na média por escola, os 
alunos já lêem no 2º ano, pelo menos palavras, e talvez já localizem informações explícitas em textos curtos – 
algo não alcançado para um número expressivo de escolas no restante do País –.  
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policy, polity e politics com componetes similares aos que foram identificados em 

Sobral.  

Conforme apresentado no Capítulo 4 e na tese de Asuca (2015), a tríade foi 

disseminada no Estado inicialmente por meio da mobilização política em torno da 

delimitação do problema do analfabetismo escolar conduzida por meio do CCEAE 

(Relatório Final, 2006), seguida da implementação de um programa permanente de 

regime de colaboração na educação – as várias etapas do PAIC – o qual tem como 

estratégia induzir nos demais municípios, de maneira planejada, sistemática e 

intencional, por meio de um amplo e complexo conjunto de ações e políticas, as 

condições que foram estabelecidas em Sobral no início dos anos 2000 pelo esforço 

de suas autoridades, equipes técnicas e escolares de forma menos planejada – com 

algumas doses de acaso, tentativa e erro – mas não menos intencional. Isso fez com 

que a trajetória educacional dos municípios do Ceará já se descolasse daquela do 

restante do Brasil, quando controlada pelo NSE dos alunos.  

Como nem todos eles já chegaram ao mesmo patamar que Sobral, 

principalmente os de porte populacional similar, é preciso identificar o que lhes 

faltou: Tempo para que as reformas fizessem o mesmo efeito? Lideranças locais 

para fomentar a crença que todos os alunos podem e devem aprender de acordo 

com certos parâmetros de fluência até o 1º ano ou 2º do ensino fundamental211? 

Gestão eficaz ou processos pedagógicos de alfabetização alinhados com o 

consenso internacional? 

Para as lideranças (politics) que desejarem repetir a experiência, as melhores 

referências sistemáticas sobre policy e polity não é apenas Sobral, mas o Ceará. 

Reforçando, existindo o componente politics, os demais, policy e polity, precisam ser 

estruturados a partir do que já foi feito ali. O que já foi tentado, sem o mesmo 

sucesso, com o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), no qual 

havia o politics, mas não houve, principalmente, o policy. 

As respostas às perguntas anteriores, pelo menos do ponto de vista do 

Governo do Ceará, que ainda não conseguiu que todos os municípios, que 

funcionam de maneira independente em relação à tríade, mesmo que o Estado 

                                            
211 No Ceará, a prova estadual – Spaece-Alfa - é aplicada ao final do 2º ano, de acordo com os parâmetros 
organizados na tabela 2.6.2. 
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esteja ativamente tentando induzí-la, estão listadas no Relatório “Regime de 

colaboração para a garantia do direito à aprendizagem: o Programa Alfabetização na 

Idade Certa (PAIC) no Ceará” (Ceará, 2012) que apresenta um detalhado relato 

sobre o Programa e aponta seus os principais desafios a serem vencidos (Ceará, 

2012, p. 22-25 e Caps. 4 e 5).  

Alí estão desafios de politics – no sentido de aumentar a mobilização em 

torno do reconhecimento da importância de se resolver, logo no início da 

escolarização, o problema do analfabetismo, ao mesmo tempo que é preciso 

diminuir o custo político para fazê-lo, por exemplo, conquistando apoio de sindicatos 

e acadêmicos –; de polity, por meio da institucionalização de gestão do tipo eficaz e 

policy (como, por exemplo “articular estudos e reflexões sobre a possibilidade de 

incorporacao de materiais estruturados no Programa Nacional do Livro Didático - 

PNLD”).  

O caso de Sobral e mesmo o do Ceará, carregam em si pontos positivos em 

relação à possibilidade de replicação: poucos municípios contam hoje com recursos 

humanos e materiais mais escassos e de pior qualidade do que os vigentes no 

Município à época da primeira ou da segunda onda de reformas educacionais 

(respectivamente, as do tipo acesso e as do tipo qualidade). Para a maior parte dos 

municípios brasileiros, as reformas de acesso estão, em grande medida, 

contempladas por condições gerais objetivas: o nível de qualificação formal dos 

docentes; a presença da demanda por educação de qualidade – mesmo que difusa 

–; a institucionalização do Fundeb; o piso salarial docente; estão em condições 

muito melhores do que as que foram superadas pelos gestores de Sobral entre 1997 

e 2004. 

A questão reside no enfrentamento das reformas do tipo qualidade – ainda é 

necessário contar com lideranças e mecanismos que propaguem informações 

objetivas sobre o que significa qualidade e eficácia escolar –. Mesmo que agora o 

País conte com uma Base Curricular Nacional que estabeleça algumas expectativas 

de forma mais objetiva, ainda é preciso alterar a percepção sobre distribuição de 

custos e benefícios de políticas educacionais do tipo qualidade, por meio de um 

sistema de crenças que se contraponha à naturalização do fracasso escolar dos 

mais vulneráveis e pela compreensão realista de quais são os efetivos elementos 

que contribuem para fazer os alunos aprenderem mais. Os exemplos das 
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dificuldades recentes em estabelecer parâmetros de qualidade e de alfabetização 

em duas normativas potencialmente poderosas para contribuir com o elemento 

policy – a BNCC e o PNE, cujas principais falhas nesse sentido foram apresentadas 

nas sessões 2.6.1 e 4.3 – mostram o quanto a sociedade brasileira e, 

principalmente, os alunos mais pobres, estão à merçê de grupos organizados que a 

ele se opõem. 

Dessa forma, é importante substituir o foco dos benefícios concentrados, 

originados na distribuição de recursos para abrir escolas, expandir matrículas e 

empregar cada vez mais profissionais da área – o que certamente agrada a maioria 

e aos grupos organizados – pelo foco nos benefícios compartilhados de se exigir 

maior eficácia e eficiência de um sistema educacional que faça os alunos 

aprenderem muito mais do que conseguem hoje – que pode desagradar uma 

minoria com poder de veto/mobilização contrária. Além disso, mesmo os usuários do 

sistema educacional podem resistir a providências relativamente simples como a 

coerção a faltas e atrasos (como aconteceu em Sobral na introdução da nova 

política), à valorização do tempo de instrução pelo combate sistemático às 

distrações e interrupções, e à exigência de empenho acadêmico tanto dos sistemas, 

quanto dos indivíduos. Há, além disso, encaminhamentos populistas a tentar os 

gestores em outras direções. A lógica da escola eficaz não parece ser a mais 

palatável no cenário brasileiro, o que a faz dependente de empreendedores desse 

tipo de política pública. 

Entretanto, existem dois componentes a favor da replicação do modelo de 

Sobral em outros contextos: a) operar um sistema eficiente e eficaz como o de 

Sobral não custa mais caro que operar sistemas incompetentes – há muito o que se 

melhorar na gestão dos recursos já mobilizados – e, b) embora ainda haja 

necessidade de universalizar a cobertura no sentido da matrícula, frequência e 

conclusão das etapas obrigatórias, a diminuição prevista para as coortes em idade 

escolar traz alívio na pressão por acesso nos próximos anos. Deveria ser, portanto, 

politicamente menos custoso concentrar esforços na qualidade. 

Por outro lado, a lógica da reforma educacional de qualidade pressupõe 

profissionalização da docência e de sua formação inicial, avaliação de desempenho 

em todas as etapas de vida profissional dos docentes e afins, condições de ensino 

adequadas (foco no funcionamento sustentável e adequado das escolas e não na 
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sua construção/inauguração) e decisões técnicas baseadas em evidências, não em 

ideologia ou em interesses corporativos. Há vários grupos que podem ser afetados 

por essa mudança de foco (ou seja, os cost bearers por diminuição de recursos e/ou 

de prestígio ou poder), cada um deles conta com poder de veto (formal ou informal) 

ou, minimamente, com poder para aumentar o custo político da introdução de cada 

componente de qualidade listado acima. Estão incluídos neste grupo de cost bearers 

da política educacional de qualidade: sindicatos docentes, escolas de formação 

docente, incluindo as de pós-graduação, que produzem pesquisa educacional, 

autores e editores de livros técnicos e didáticos desatualizados, construtores de 

escolas, investidores de escolas privadas de baixo custo (que competem 

diretamente com escolas públicas), provedores de material educacional de baixa 

qualidade, ongs que gravitam em torno da má qualidade e empregadores de mão de 

obra de baixa qualificação. Do outro lado, estão os beneficiários da política de 

qualidade: as famílias e os alunos de baixa renda e de baixo poder de mobilização e 

barganha.  

O desafio político está dado e é sempre bom deixar claro que ele é complexo. 

A citação do relatório da OCDE na sessão 4.8 (OECD, 2011; p.14) define como 

sendo de alto desempenho, os países/territórios que conseguem atingir, ao mesmo 

tempo, altos índices de cobertura, qualidade, equidade e eficiência. Para o nível de 

análise do Pisa (que mede a capacidade de cada país/território participante garantir 

aprendizado de alto nível para a coorte que deveria estar concluindo a educação 

obrigatória), isso significa  

 

[...] ter praticamente todos os alunos matriculados no ensino médio 
na idade apropriada; alcançar alta performance média no Pisa; sendo 
que o seu quartil de melhor desempenho (que indica o domínio de 
habilidades complexas e de alta ordem), precisa estar emparelhado 
com o quartil equivalente dos países de desempenho mais alto; a 
relação entre NSE e perfomance é débil; e seus gastos não estão no 
topo do ranking. (OECD, 2011; p.14. tradução nossa).  

 

No Brasil, para o nível da alfabetização e da primeira etapa da educação 

básica, Sobral se enquadra em alguns desses quesitos e o Ceará segue a mesma 

direção (ver gráficos 1.1.7 a 1.1.11, no Capítulo 1). Entretanto, como já ilustrado no 

Capítulo 4, não há tanta disposição política generalizada para abordar questões de 
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qualidade, equidade e eficiência. No máximo, ainda se aposta nos desafios de 

cobertura. Por causa dessa percepção, o Plano Nacional de Educação de 2014-

2024 se compara muito mal com a definição de alto desempenho educacional acima 

– nem de longe o PNE previu fazer do Brasil um país de alta performance 

educacional –, mas houve um esforço para emparelhar os gastos educacionais com 

os de países desenvolvidos. Retomando o raciocínio do Capítulo 4, o PNE prevê: a) 

em relação à cobertura líquida do ensino médio, matricular 85% dos alunos de 15-17 

na etapa (meta 3); b) para o desempenho no Pisa, o objetivo é chegar ao nível 2, 

sem referências à distribuição das notas e sem levar em conta que a média dos 

países da OCDE localiza-se no nível 3 (estratégia 7.11); c) não há menção à 

equidade de desempenho, o nível socioeconômico é mencionado apenas para 

flexibilizar o Ideb (estratégia 7.10) e não para qualificá-lo em relação ao atendimento 

aos mais pobres e d) quanto à eficiência, a grande conquista foi aumentar para 10% 

do PIB os gastos públicos em educação pública (meta 20).  

A reprodução das conquistas educacionais de Sobral, onde alunos de baixa 

renda aprendem a ler e a escrever logo no início de sua escolarização e seguem 

aprendendo a ponto de bater no teto dos indicadores educacionais brasileiros para o 

5º ano e com destaque para o 9º, depende de, em cada contexto (municipal ou 

estadual e, preferencialmente, nacional), o conjunto da comunidade do entorno de 

cada rede, município, estado ou nação (e não apenas os diretamente interessados – 

autoridades e equipes técnicas) lograr: 

1) pacificar a questão do reconhecimento das categorias de processos 

pedagógicos necessários à aquisição da leitura, compreensão e fluência desde o 1º 

ano do ensino fundamental. Isso não é, em absoluto, equivalente a padronizar 

métodos ou de materiais de ensino, mas incorporporar, no dia a dia das escolas, 

desde a educação infantil e de maneira progressiva, todos os tipos de mobilização 

cognitiva envolvidos no processo de alfabetização: domínio do código alfabético, 

consciência fonêmica, decodificação, fluência e compreensão leitora com crescente 

complexidade textual e aquisição sistemática de vocabulário. Além disso, unificar, 

mais do que as expectativas, mas a crença inabalável de que todas as crianças têm 

a capacidade e o direito de dominar essas competências logo no início da sua 

escolarização, se guiadas por seus professores;  
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2) cultivar uma cultura de valorização do esforço acadêmico, da escola 

pública e de seus docentes, baseada na profissionalização de todos os envolvidos 

nos processos centrais e periféricos das atividades escolares, eliminando o 

paternalismo, o populismo e o clientelismo nas relações da sociedade brasileira com 

os docentes e demais profissionais da educação, por meio de processos de seleção, 

manutenção e avanço na carreira que envolvam o reconhecimento do mérito, da 

capacitação técnica, do uso de evidências para a tomada de decisão, do espírito de 

colaboração entre docentes, alunos, famílias e autoridades, e do compromisso moral 

permanente com os interesses dos alunos, definindo claramente quais sejam eles, 

em termos de aprendizagem; 

3) reconhecer o monitoramento estruturado, permanente e objetivo dos 

processos educacionais como condição sine qua non para que nenhum aluno seja 

(deliberadamente ou não) deixado para trás, de forma a eliminar a cultura de 

fracasso escolar da história educacional brasileira de uma vez por todas. 

5.5 Recomendações finais 

Com tudo o que foi estudado e evidenciado pelo presente estudo, as 

recomendações para que o caso de Sobral passe de exceção para regra são 

reproduzir, em escala nacional, os elementos apontados como essenciais ao caso 

estudado: lideranças políticas que se comprometam com o interesse dos alunos 

acima de interesses que normalmente se contrapõem aos deles, a implementação 

de gestão de redes e de escolas utilizando os princípios de eficácia escolar – não 

vamos nos esquecer, que são práticas baseadas no princípio moral de que todos os 

alunos aprendem, apesar das diferenças de origem socioeconômicas – e garantir a 

alfabetização eficaz logo no início da escolarização. Uma vez aprendendo a ler, os 

alunos devem ser desafiados a desenvolver competências e habilidades cada vez 

mais complexas, que lhes permitam uma trajetória acadêmica alinhadas com seus 

pares em países desenvolvidos. Nem o Plano Nacional de Educação, nem a Base 

Nacional Comum Curricular estabelecem parâmetros claros e ambiciosos nesse 

sentido. A recomendação então é que os parâmetros educacionais dos países 
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desenvolvidos sejam melhor estudados e compreendidas, de forma a que possam 

ser adotados em larga escala no Brasil, como já está fazendo Sobral. 

Alguns documentos existentes, pouco ou nada conhecidos em âmbito 

nacional, para além das referências curriculares internacionais já recomendadas, 

podem ajudar os diversos grupos de interessados a montrar planos de ação que 

contribuam para recriar, em novos contextos, as condições que permitiram aos 

alunos de Sobral exercer seu direto à educação. 

O Relatório Final do Grupo de Trabalho Alfabetização Infantil: os novos 

caminhos, da Câmara dos Deputados ([2003] 2007), apresentado na sessão 2.6.1: 

 

Quaisquer políticas de alfabetização só se sustentam se e quando o 
Brasil criar um sistema educacional capaz de corrigir a si mesmo de 
forma a assegurar a efetiva aprendizagem dos alunos. (Brasil, 
Congresso Nacional, [2003] 2007; p. 160) 

 

Esse relatório, publicado pela primeira vez em 2003, que poderia ter tido 

impacto político e técnico equivalente ao do Comitê Cearense para a Eliminação do 

Analfabetismo Escolar de 2004-2005 no Ceará – que resultou na criação do PAIC – 

também apresentado na sessão 2.6.1 e em vários pontos do Capítulo 4, foi 

ignorado, apesar do apelo final de seus autores pela pacificação do processo de 

alfabetização: 

 

Como membros da comunidade científica internacional e como 
educadores, os autores se sentiriam enormemente recompensados 
se as autoridades brasileiras responsáveis pela educação e pela 
promoção dos interesses da criança, os organismos internacionais 
sediados no Brasil, as instituições governamentais comprometidas 
com a melhoria das condições de vida e educação das crianças, a 
comunidade acadêmica e a imprensa, de modo especial, se 
dispusessem a discutir, de maneira democrática, objetiva e produtiva, 
as informações, análises e recomendações apresentadas no 
relatório. A Câmara dos Deputados deu o primeiro passo. As 
crianças brasileiras merecem pelo menos esse mínimo de 
consideração. (Ib.; p.164. Grifo nosso) 

 

Assim, vale a pena retomar as principais recomendações de dois dos 

relatórios citados no trabalho, porque elas explicitam o que uma liderança 
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educacional deveria enfrentar, caso optasse pelo mesmo caminho. As listas a seguir 

revelam a complexidade e a multiplicidade de fatores e processos a serem 

abordados.  

A principal contraposição para invalidar as conclusões do presente trabalho é 

descobrir alguém que se disponha a “por o guizo no gato”212. Ou seja, descobrir 

empreendedores de política pública conforme descrito por Kingdon ([1998] 2011), 

dispostos a queimar capital político para implementar reformas educacionais 

sistêmicas para favorecer alunos mais pobres.  

As recomendações são apresentadas por ordem de publicação e foram 

selecionadas porque são complementares entre si. É possível para um gestor 

municipal, por exemplo, montar um plano de trabalho a partir delas, apesar de ter 

que detalhá-las muito na hora de implementar. O Capítulo 3 do presente trabalho é 

particularmente útil nesse sentido. Outra forma de se completar as informações a 

seguir apresentadas para montar uma estratégia de gestão, é estudar a fundo os 

novos currículos de Sobral e dos seguintes países: Portugal, Reino Unido, Finlândia 

(o antigo), Hong Kong e o de Ontário, no Canadá, e seus complementos de 

orientação pedagógica. Também é possível a escolas independentes e entidades 

sem fins lucrativos que trabalham com escolas públicas montarem planos de ação a 

partir das informações desta sessão, principalmente, e do restante do trabalho, como 

fonte de referência. Para governos de estados ou federal, fundações e escolas de 

formação docente, públicas e privadas, as indicações são as mesmas.  

O que está descrito a seguir demanda um certo exercício de altruísmo – uma 

visão de mundo do tipo Polis – ou a disposição para queimar capital político 

necessário para pôr os guizos elencados abaixo nos lugares que lhe cabem.  

  

                                            

 212 Desafio que finaliza uma fábula de Esopo, na qual um grupo de ratinhos, ameaçados por um gatão 
assustador têm uma brilhante ideia: colocar um sininho em seu pescoço para que saibam por onde ele anda e se 
esconderem de acordo. Brilhante ideia, que depende de alguém com coragem suficiente para implementá-la ... 
exatamente o contexto da alfabetização de pobres no Brasil. 
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Quadro 5.3.1 – Resumo das recomendações do Relatório Final Grupo de Trabalho 
Alfabetização Infantil da Câmara dos Deputados ([2003] 2007) 

Condições básicas de funcionamento das 
escolas: 

Política de alfabetização: 

Com relação a 
professores 

Com relação à gestão 
escolar: 

Requisitos de 
formação, 
certificação, salários, 
carreiras 

Regras referentes à 
alocação de recursos 
adequados e 
suficientes e ao seu uso 

Um programa de ensino que reúna todas as 
competências necessárias para assegurar a 
alfabetização dos alunos, baseado em 
evidências científicas comprovadas e 
atualizadas sobre o que funciona e em que 
condições 

Programas de 
ensino com 
definições claras dos 
padrões de 
desempenho 
esperados para cada 
série escolar 

Autonomia para a 
escolha de abordagens 
e métodos pedagógicos 
pelas escolas, a partir 
de programas de 
ensino cujos resultados 
sejam avaliados 
sistematicamente por 
mecanismos externos 
de avaliação 

Requisitos claros para a formação inicial de 
professores alfabetizadores. 

Avaliação externa 
associada com 
mecanismos 
eficazes de 
supervisão, controle 
e incentivos 

Gestão escolar eficaz Um sistema de certificação para professores 
alfabetizadores, calçado na aferição de 
conhecimentos e competências 
comprovadamente eficazes 

Regras sobre 
alocação de 
recursos e usos - 
inclusive recursos 
destinados à 
aquisição de 
material escolar 

Participação e 
envolvimento efetivo 
dos pais no apoio às 
atividades escolares  

divulgação e debate, a partir de cada 
escola, de forma que os dados sirvam para 
aprimorar as políticas e práticas existentes 

 Condições e incentivos 
para que escolas e 
professores utilizem 
dados sobre seu 
desempenho para 
superar as dificuldades. 

Regras e incentivos para estimular a 
produção de materiais didáticos 
diversificados de qualidade comprovada, 
bem como critérios para orientar sua 
escolha pelos professores. 

  Instrumentos e mecanismos para o 
diagnóstico precoce e tratamento de alunos 
com dificuldades especiais 

  Incentivos e estímulos para o envolvimento 
dos meios de comunicação de massa e das 
organizações não-governamentais em 
programas informais de Educação Infantil 
que ajudem os pais e professores a 
preparar as crianças, desde cedo, para os 
futuros desafios de aprender a ler e 
escrever 

Fonte: Resumo das recomendações do Relatório Final Grupo de Trabalho Alfabetização Infantil da Câmara dos 
Deputados ([2003] 2007); p. 160-164 
 



 

Quadro 5.3.2 – Resumo das recomendações do Relatório Final Comitê Cearense para a Eliminação do Analfabetismo Escolar (2005) 

Recomendação 1 Recomendação 2 Recomendação 3 Recomendação 4 

O principal foco da aprendizagem 
nas séries iniciais do ensino 
fundamental deve ser a 
alfabetização de crianças 

Lotar os melhores professores e 
professoras alfabetizadoras nas 
séries iniciais do ensino 
fundamental 

O município deve garantir as 
condições básicas de 
funcionamento para que a escola 
possa assumir suas 
responsabilidades no processo de 
alfabetização de crianças, que 
deverá ser considerada prioridade 
nos projetos pedagógicos 
escolares 

As instituições de ensino superior 
precisam ter programas 
específicos para a formação 
docente na área de alfabetização 
de crianças 

Organização do ensino Revisão do plano de cargos e 
carreiras para os professores 
alfabetizadores 

Gestão Escolar Currículo dos cursos 
 

Reavaliação das atuais formas de 
organização do ensino adotadas 
pelo município (seriação, ciclos, 
multiseriação), procurando 
uniformizar a oferta de ensino 
fundamental 

Definição de um plano de lotação 
dos professores em função da 
competência para alfabetização de 
crianças 

Regras claras para alocação de 
recursos para a escola 

Assegurar a oferta de cursos 
específicos sobre leitura escrita, 
reformulando sua atual estrutura 
curricular, objetivando dar à 
alfabetização um lugar de 
destaque no contexto da formação 
docente 

Inclusão de crianças de 06 (seis) 
anos no ensino fundamental, 
ancorada numa política de 
alfabetização de crianças. 

Oferta de programa permanente 
de formação e atualização em 
alfabetização de crianças 

Autonomia escolar para adoção de 
metodologias pedagógicas 
eficazes, relacionadas a 
mecanismos de avaliação externa 

Estabelecer, nos currículos 
adotados, disciplinas obrigatórias 
que abordem especificamente os 
processos de alfabetização, com 
ênfase nas metodologias a serem 
adotadas no cotidiano pedagógico 
do professor 

Continua na próxima página  
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Recomendação 1 Recomendação 2 Recomendação 3 Recomendação 4 

Organização do ensino  Gestão Escolar Currículo dos cursos 
 

Garantia do acesso à pré-escola 
às crianças de 04 (quatro) e 05 
(cinco) anos 

Implantação de programa 
municipal de avaliação de 
desempenho docente 

Participação e envolvimento da 
comunidade na concretização dos 
objetivos pedagógicos 

Propiciar um ambiente acadêmico 
favorável à análise de currículos 
de outras instituições que 
contemplem a adoção de 
disciplinas da área de 
alfabetização de crianças 

Oferta da pré-escola com base em 
um Projeto Pedagógico integrado 
às séries iniciais do ensino 
fundamental 

Implantação de programa 
municipal de acompanhamento 
pedagógico. 

Ptilização dos dados de 
desempenho escolar para instituir 
novas práticas pedagógicas 

Promover seminários e encontros 
de pesquisa que estimulem a 
reflexão teórico-prática a respeito 
dos processos de alfabetização e 
da prática pedagógica do 
professor alfabetizador. 

Gestão e planejamento 
educacional 

 Organização do trabalho Escolar Pesquisa acadêmica relacionada 
à alfabetização 

Desvinculação radical da gestão 
educacional do município dos 
interesses imediatos da política 
eleitoral local, municipal, estadual 
e federal, de forma a impedir suas 
intervenções na condução das 
políticas educacionais, 
especialmente no âmbito escolar 

 Redimensionamento das ações 
pedagógicas em sala de aula, 
priorizando a melhor utilização do 
tempo para assegurar a 
aprendizagem significativa das 
crianças 

Estimular a realização de 
pesquisas sobre a alfabetização 
de crianças, com ênfase na 
aquisição da leitura e escrita 

Autonomia financeira, pedagógica 
e administrativa da gestão das 
secretarias municipais em relação 
à administração municipal 

 Reorganização do cotidiano 
escolar, de modo a integrar à sala 
de aula práticas pedagógicas de 
caráter cognitivo, lúdico, artístico e 
esportivo para propiciar o 
desenvolvimento integral da 
criança 

Disponibilizar o acervo de 
pesquisas e estudos dos 
Programas de pós-graduação 
(especializações, mestrados e 
doutorado) sobre a educação 
cearense, como forma de 
fortalecer a gestão educacional 
nos municípios 
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Recomendação 1 Recomendação 2 Recomendação 3 Recomendação 4 

Gestão e planejamento 
educacional 

 Organização do trabalho Escolar Pesquisa acadêmica relacionada 
à alfabetização 

Estabelecimento de critérios para 
a escolha de secretários 
municipais de educação e equipes 
técnicas, fortalecendo a gestão e 
os mecanismos de 
sustentabilidade das políticas 
públicas comprometidas com a 
obtenção de resultados 

 Proposição de atividades 
pedagógicas direcionadas para a 
construção da autonomia da 
criança e de sua vivência com o 
trabalho coletivo 

Realizar estudos e pesquisas a 
partir do acervo construído pelo 
CCEAE ao longo de sua atuação, 
estimulando, ainda, a divulgação 
destes dados junto à comunidade 
educacional do Estado e do país 

Formulação de Planos Municipais 
de Educação, programas e 
projetos que estabeleçam as 
metas e os respectivos indicadores 
de aferição de seus resultados, 
disponibilizados à sociedade civil 
para efetivar o controle social 

 Desenvolvimento na criança do 
prazer de estudar, pensar, refletir, 
de decodificar e de interpretar 
criticamente o mundo 

 

Definição de parâmetros técnicos 
e meritocráticos para o 
recrutamento dos profissionais da 
educação ensino (gestores, 
professores, coordenadores 
pedagógicos, dentre outros); 

   

Avaliação e acompanhamento 
da aprendizagem 

 Melhoria das condições 
materiais das escolas 

Assessoria aos municípios 

Instituição de um sistema de 
avaliação e acompanhamento da 
aprendizagem das crianças nas 
séries iniciais do ensino 
fundamental, em todas as escolas 
públicas do Estado, com o apoio 
da SEDUC e Secretarias 
Municipais de Educação e 
Universidades 

 Investimento na aquisição de livros 
de literatura infantil e outros 
materiais de ensino-aprendizagem 
adequados à alfabetização de 
crianças (jogos, brinquedos, dentre 
outros) 

Auxiliar as Secretarias Municipais 
de Educação na formulação e 
implementação de políticas 
públicas direcionadas para a 
alfabetização de crianças. 
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Recomendação 1 Recomendação 2 Recomendação 3 Recomendação 4 

Avaliação e acompanhamento 
da aprendizagem 

   

Conhecimento in loco de 
experiências municipais bem-
sucedidas de avaliação do nível de 
leitura e escrita das crianças do 
ensino fundamental, a exemplo do 
que vem sendo feito mais 
recentemente no município de 
Sobral-CE 

   

Disseminação ampla, geral e 
contínua dos resultados do SAEB, 
SPAECE e de outros sistemas de 
avaliação que apresentem dados 
sobre o desempenho das crianças 
em leitura e escrita, no âmbito das 
escolas e junto a todos os 
professores, para apóia-los na 
redefinição das metas de seus 
Projetos, de suas Propostas 
Pedagógicas e práticas docentes 

   

Estabelecimento de parcerias com 
outras esferas do sistema 
educativo, visando ao atendimento 
das crianças com necessidades 
especiais de aprendizagem e à 
formação de professores e pessoal 
técnico necessário 

   

Fonte: Relatório final do Comitê Cearense para Eliminação do Analfabetismo Escolar (ALECE, 2006; p. 129-135) 
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APÊNDICE A 

Anexo A.1 - tabela de distribuição da população residente estimada por categoria de 
dimensão da população dos municípios - Brasil, 2013 

Categoria IBGE   Categoria   # N %N 
 População 

residente  
% População 

residente 

Até 5.000   Nano  1  1247 22,4% 4.228.819  2,1% 
De 5.001 a 10.000   Micro  2  1226 22,0% 8.727.924  4,3% 
De 10.001 a 20.000   Muito pequenos  3  1378 24,7% 19.723.558  9,8% 
De 20.001 a 50.000   Pequeno  4  1081 19,4% 32.906.398  16,4% 
De 50.001 a 100.000   Medio  5  340 6,1% 23.606.813  11,7% 
De 100.001 a 500.000   Grande  6  259 4,6% 52.667.329  26,2% 
Mais de 500.000   Metropole  7  39 0,7% 59.201.948  29,4% 

 Total  5570 100,0% 201.062.789  100,0% 
Fonte: IBGE. Diretoria de Pesquisas - DPE -  Coordenação de População e Indicadores Socias - COPIS. 2013. 
Tabulação e cálculos autora. Categoria dos municípios: BECSKEHÁZY, 2014, a partir de critérios do IBGE 
 

Anexo A.2 - tabela de distribuição da população residente estimada por categoria de 
dimensão da população dos municípios - Ceará, 2013 

Categoria IBGE   Categoria  # N %N 
 População 

residente  
% População 
residente 

Até 5.000   Nano  1  2 1,1% 8.478  0,1% 

De 5.001 a 10.000   Micro  2  18 9,8% 136.864  1,6% 

De 10.001 a 20.000   Muito pequenos  3  68 37,0% 1.031.918  11,8% 

De 20.001 a 50.000   Pequeno  4  61 33,2% 1.884.810  21,5% 

De 50.001 a 100.000   Medio  5  26 14,1% 1.673.621  19,1% 

De 100.001 a 500.000   Grande  6  8 4,3% 1.491.069  17,0% 

Mais de 500.000   Metropole  7  1 0,5% 2.551.806  29,1% 

 Total  184 100,0% 8.778.566  100,0% 
 
Fonte: IBGE. Diretoria de Pesquisas - DPE - Coordenação de População e Indicadores Socias - COPIS. 2013. 
Tabulação e cálculos autora. Categoria dos municípios: BECSKEHÁZY, 2014, a partir de critérios do IBGE. 
 

Anexo 2 – distribuição das matrículas na educação infantil e ensino fundamental 
(Brasil, Região Nordeste, Ceará e Sobral) em 2016 

 
Fonte:  Sinópse Estatística da Educação Basica 2016 

Total Federal Estadual Municipal Privada
% 

Municipal

% 

Privada
Total Federal Estadual Municipal Privada

% 

Municipal

% 

Privada

Brasil     8.279.104      3.238.894   1.523     3.694        2.077.242   1.156.435 99,7% 35,7% 5.040.210   1.499           51.499   3.760.147  1.227.065 98,6% 24,3%

Nordeste     2.196.860      705.492      225        837           498.061      206.369    99,8% 29,3% 1.491.368   221        4.088        1.071.523  415.536    99,6% 27,9%

Ceará   386.787         152.033      29          285           110.676      41.043      99,7% 27,0% 234.754      30          693           167.639     66.392      99,6% 28,3%

Sobral 10.769           5.049          -         -            3.925          1.124        100,0% 22,3% 5.720          -         -           4.468         1.252        100,0% 21,9%

 Total4  Federal  Estadual  Municipal  Privada  %  %  Total5  Federal  Estadual  Municipal  Privada 

Brasil     27.691.478    15.442.039 7.343     2.149.908 10.462.640 2.822.148 82,9% 18,3% 12.249.439 15.397    5.278.781   5.135.704  1.819.557 49,2% 14,9%

Nordeste     8.316.137      4.633.264   347        154.662    3.538.974   939.281    95,8% 20,3% 3.682.873   1.832     725.155    2.428.133  527.753    77,0% 14,3%

Ceará   1.248.635      682.949      -         3.492        517.755      161.702    99,3% 23,7% 565.686      429        34.451      435.307     95.499      92,6% 16,9%

Sobral 27.607           14.837        -         -            11.743        3.094        100,0% 20,9% 12.770        -         68             10.124       2.578        99,3% 20,2%

 Total 
 Anos Iniciais  Anos Finais 

 Ensino Fundamental 

Região UF Município

Número de Matrículas na Educação Infantil - Ensino Regular e/ou Especial

Educação infantil

Total

Creche Pré-Escola


