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RESUMO

O presente trabalho é parte integrante da pesquisa de doutoramento pela Universidade do Estado da
Bahia – UNEB e aborda a internacionalização da educação na perspectiva do estudo contrastivo
sobre gestão escolar nas redes públicas de ensino do Brasil do Chile e seus nexos com o desempenho
discente. A pesquisa, de abordagem quali-quantitativa, apresenta informações sobre o desempenho
discente no programa de avaliação discente internacional (PISA), discorre sobre a importância do
trabalho do gestor escolar no processo de qualificação do desempenho discente e aponta os desafios
de sua formação para a promoção da qualidade da educação ofertada. Por se tratar de uma pesquisa
em curso, não apresentará resultados empíricos, mas, considerações e evidências construídas a partir
do cotejo entre a revisão de literatura e o conjunto das informações levantadas para o estudo.

ABSTRACT

The present work is an integral part of the doctoral research by the State University of Bahia
(UNEB) and deals with the internationalization of education in the perspective of the contrastive
study on school management in Chilean public education networks and its links with student
performance. The qualitative-quantitative research presents information about student performance
in the International Student Evaluation Program (PISA), discusses the importance of the work of the
school manager in the process of qualifying student performance and points out the challenges of
their training for the promotion of the quality of education offered. Because it is an ongoing research,
it will not present empirical results, but rather, considerations and evidences constructed from the
comparison between the literature review and the set of information collected for the study.

RESUMEN

El presente trabajo es parte integrante de la investigación de doctorado por la Universidad del Estado
de Bahía - UNEB y aborda la internacionalización de la educación en la perspectiva del estudio
contrastivo sobre gestión escolar en las redes públicas de enseñanza de Brasil de Chile y sus nexos
con el desempeño discente. La investigación, de abordaje cuali-cuantitativa, presenta informaciones
sobre el desempeño discente en el programa de evaluación internacional (PISA), discurre sobre la
importancia del trabajo del gestor escolar en el proceso de calificación del desempeño discente y
apunta los desafíos de su formación para la educación promoción de la calidad de la educación
ofrecida. Por tratarse de una investigación en curso, no presentará resultados empíricos, pero,
consideraciones y evidencias construidas a partir del cotejo entre la revisión de literatura y el
conjunto de las informaciones levantadas para el estudio.
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INTRODUÇÃO

Diante do alto grau de competitividade profissional, institucional e econômico vivenciado em todo o
mundo, organizações têm tentado mapear o índice de desempenho estudantil com o fim de suscitar
discussões sobre resultados escolares, investimentos educacionais e práticas gerenciais e pedagógicas
exitosas. Entre as inciativas, o Programa Internacional de Avaliação de Alunos (em inglês:
Programme for International Student Assessment – PISA) é a principal plataforma de informações
sobre o desempenho estudantil em 72 países.

Os resultados discentes apresentados por avaliações internacionais constroem parâmetros de
desempenho não só dos alunos, mas, de sistemas, de estratégias de ação e de profissionais envolvidos
no processo de construção do conhecimento.

No Brasil, a responsabilização sobre os caminhos percorridos pela qualidade na educação recai, em
grande medida sobre os profissionais da educação que trabalham dentro das unidades escolares. Isto
porque é comum que, quando estudantes são avaliados e apresentam resultados favoráveis em
relação a alunos de outros países, o sistema educativo é classificado como eficaz. Do contrário,
quando o país apresenta baixo rendimento, seu sistema educativo é classificado como insuficiente e
seus agentes, são responsabilizados pelo baixo rendimento discente.

Na literatura internacional, contudo, a responsabilização do sucesso educacional dos estudantes é
contabilizada como conquista, primeiro do trabalho do professor, segundo, do trabalho do gestor
escolar (LEITHWOOD ET AL, 2006).

Nesta perspectiva, identificamos que, um crescente número de evidência obtida entre os países que
têm apresentado os melhores resultados educacionais sugere que, há uma relação direta entre a
habilidade gerencial e pedagógica do gestor escolar e a melhora contínua da escola enquanto espaço
efetivo de aprendizagem (Seashore-Louis et al, 2010; Robinson, 2007; MINEDUC, 2009, Bolívar,
2010, Weinstein, 2008; Aguiar, 2011; Teixeira, 2000; Reynolds e Teddlie, 2008).

Por isso, segundo site do OCDE, tem aumentado o número de investimento em educação por parte
de alguns países. Entre os países que lideram o ranking de investimento estão Finlândia, Japão,
Suécia, Coréia do Sul e Polônia. Estes cinco países figuram como os mais investem e direcionam
parte do seu Produto Interno Bruto (PIB) para educação. Apesar de aparecer na colocação 15º no
ranking, o montante investido pelo Brasil, por aluno, acaba sendo pequeno por conta da população
do país.

CONTEXTOS DO SISTEMA EDUCATIVO BRASILEIRO E CHILENO

Brasil e Chile estão localizados na América do Sul e partilham de contextos históricos e políticos
distintos do ponto de vista econômico e socioeducativo semelhantes, apresentando economias
estáveis e emergentes depois de décadas de ditaduras militares. No âmbito da educação pública, os
países realizam investimentos na área, apresentam atenção especial nos processos de monitoramento
do desempenho discente e um organizado sistema educacional.

A educação, em ambos, aparece nas constituições federais desde o século XIX como um assunto
sobre o qual o Estado devia tecer maior desvelo. Neste sentido,

Em 1833, a educação no Chile começou a ser considerada uma função do
Estado, quando a Constituição daquele ano, em seu artigo 153, ressaltou que
deveria ser "atenção preferencial do governo". Este foi, sem dúvida, o ponto
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de partida que daria origem alguns anos mais tarde ao Ministério da
Educação, que, numa primeira fase, surgiu em conjunto com a Justiça em
1937. (ROA, 2013). 2

De 1833 até o presente momento, o Estado do Chile vem ampliando as ações para promoção da
educação de qualidade. Neste percurso, o país apresentou avanços e retrocessos na garantia do direito
à educação. O retrocesso mais relevante observado diz respeito à ‘privatização’ do ensino superior e
ao subenvecionamento da educação básica.

Entendemos por ‘privatização’ (MOROSINI, 2006, 2011), a extinção do ensino superior gratuito que
ocorreu no período da ditadura chilena, a partir de 1981. Foi a partir deste ano que reformas
promoveram o desmembramento das antigas instituições públicas em faculdades independentes, a
retiradas dos financiamentos públicos destas instituições e a implantação de novas universidades
privadas por todo o território chileno.

Na educação básica, neste mesmo período, foi implantado um sistema de voucher no qual o Estado
deixou de financiar diretamente as escolas e passaram a subsidiar os alunos, o que significa que o
Estado só repassaria para as escolas o valor referente ao número de alunos matriculados. Essa
dinâmica obedece a uma lógica mercantilizada da educação, já que, a fim, o sistema permite que,
além do valor do subsidio pago pelo Estado, as escolas possam também cobrar um valor mensal
correspondente ao tipo de qualidade oferecida.

Assim, quanto maior for o posicionamento nos rankings de avaliação discentes, maior pode ser o
valor da taxa. Com isso, as escolas com maior arrecadação conseguem angariar mais fundos para
investir na estrutura física e no quadro de profissionais. Por outro lado, as escolas com menor
número de matrículas recebem menos recursos.

O sistema educativo do Chile inclui, além das escolas privadas/subvencionadas , escolas
exclusivamente privadas e, em menor proporção, escolas públicas. Esclarecemos, contudo, que esse
tema será discorrido em outros textos que darão sequência a discussão do sistema educacional do
Chile.

A fim de sistematizar as principais políticas implantadas pelo Chile com relação à educação pública,
apresentamos uma tabela que descreve cronologicamente as leis que fundamentam a educação
pública.

Tabela 1. Principais políticas implantadas pelo Chile com relação à educação pública

PERÍODO LEIS TEOR

7 de maio de 2003
Reforma
Constitucional
(Lei Nº 19.876).

Estabelece 12 anos de escolaridade
obrigatória e gratuita.

24 de novembro de
2005 DFL N° 1

Fixa o texto coordenado e
sistematizado pela Lei Nº 18.962
Orgânica Constitucional de Ensino
(LOCE).

17 de agosto de
2009

Lei General de
Educação (LGE).

Estabeleceu as bases para a criação
do “Sistema de Segurança da
qualidade”.

8 de fevereiro de
2011

Lei N° 20.501 de
“Qualidade e
equidade da

Promove a descentralização da
educação municipal.

06/04/2020        http://anais.educonse.com.br/2019/politicas_de_formacao_do_gestor_escolar_no_brasil_e_no_chile_nex.pdf

Educon, Aracaju, Volume 13, n. 01, p.4-18,  set/2019 | www.educonse.com.br/xiiicoloquio



educação”.

11 de agosto de
2011 Lei N° 20.529

Estabelece o Sistema Nacional de
Segurança da qualidade da
Educação Infantil, Básica e Média.

25 de novembro de
2013 Lei Nº 20.710

Estabelece a obrigatoriedade do
segundo nível de transição da
Educação Infantil (Kínder) e cria
um sistema de financiamento
gratuito desde o nível médio.

28 de abril de
2015: Lei Nº 20.835

Cria a Subsecretaria de Educação
Infantil e a Intendência de Educação
Infantil.

29 de maio de 2015 Lei Nº 20.845

Põe um novo sistema de admissão de
alunos com deficiência e estabelece a
gratuidade progressiva, mediante o
aumento de recursos destinados a
qualidade.

23 de dezembro de
2015. Lei Nº 20.890 Contemplam a gratuidade do Ensino

Superior.
6 de dezembro de
2016 Lei Nº 20.981 Contemplam a gratuidade do Ensino

Superior.
3 de agosto de
2015 Lei Nº 20.842 Cria Universidades padrões

O’Higgins y Aysén.
4 de março de
2016: Lei Nº 20.903 Cria o Sistema de desenvolvimento

docente.
21 de março de
2016 Lei Nº 20.910 Cria 15 centros de formação técnicas

padrão.

6 de janeiro de
2017 Lei Nº 20.980

Aprova a transformação de Centros
de formação e institutos
profissionais em instituições sem fins
lucrativos.

16 de novembro de
2017

Cria um novo sistema de educação
pública.

Elaboração própria.

Com relação ao percurso da Educação nas Constituições brasileiras, segundo Araujo (2015):

Verificamos uma trajetória evolutiva na perspectiva das responsabilidades, da
abrangência e da titularidade a ela concernentes. Ao analisarmos as diversas
constituições brasileiras, percebemos que, desde a Constituição de 1824 até a
Constituição de 1988, os legisladores expressaram a preocupação de definir
papéis e diretrizes para que o Estado assegurasse o direito à educação a todos
os cidadãos. Todas as Cartas Magnas, porém, projetaram esta preocupação,
em maior ou menor escala, à luz do contexto histórico e político de cada
período, mas foi na chamada Constituição Cidadã que esta matéria se
consolidou.

Foi a partir da Constituição Federal de 1988 que se inaugurou uma nova fase na história da
legislação que incluía o reconhecimento de direitos fundamentais e garantias para seu exercício
(TEIXEIRA, 2008).
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Sobre efetivação da garantia do direito à educação na Constituição de 1988, Araujo (2015) esclarece
que:

Apesar de a Constituição de 1988 ser a Carta Magna brasileira mais avançada
no assunto referente à educação, este documento precisou ser modificado
para viabilizar as políticas públicas. Dentre as modificações mais relevantes,
podemos citar as modificações implementadas através das Emendas
Constitucionais n° 14, de 12 de setembro de 1996 (BRASIL, 1996); n° 53, de
19 de dezembro de 2006 (BRASIL, 2006); e n° 59, de 11 de novembro de
2009 (BRASIL, 2009).

Além dessas Emendas Constitucionais (EC), dispositivos infraconstitucionais formam publicados a
fim de subsidiar e complementar o que a Carta Magma de 1988 estabeleci. Entre os principais
citamos: a Lei n° 8.069, de 13 de julho de 1990 &61485; Estatuto da Criança e do Adolescente
(ECA); a Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996 &61485; Lei de Diretrizes e Bases da Educação
(LDB); a Lei n° 10.172, de 9 de janeiro de 2001&61485; Plano Nacional de Educação (PNE/2001); e
a Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014, que descreve o mais recente Plano Nacional de Educação
(PNE/2014).

Nesse cenário de ordenamento legal, verificamos um empenho por parte dos dois países em definir
normas que ampliassem a oferta da educação pública e contribuíssem para a melhoria da qualidade
desta.

DESEMPENHO DISCENTE NOS PROGRAMAS DE AVALIAÇÃO INTERNACIONAIS.

A avaliação do PISA, que oferece um perfil básico de conhecimentos e habilidades dos estudantes
participantes da avaliação, reúne informações sobre variáveis demográficas e sociais de cada país e
oferece indicadores de monitoramento dos sistemas de ensino ao longo dos anos.

Em cada edição, o foco da avaliação é direcionado para um domínio de avaliação, quer seja:
Ciências, Matemática ou Leitura.

Nas edições, em 2000 e 2009, o principal domínio de avaliação foi o de Leitura. Em 2003 e 2012, a
sondagem efetuada deu um maior enfoque a Matemática. Já nas edições de 2006 e 2015, o cerne foi
Ciências. Os resultados da ultima prova divulgada, o Chile se classificou na posição 44º, enquanto o
Brasil ocupou a posição 64º entre as 72 nações listadas.

A fim de constratar os dados dos dois países, apresentamos uma tabela com a pontuação obtida pelos
alunos, por disciplina avaliada, ao longo dos anos de aplicação das provas.

Tabela 2. Pontuações do Brasil e do Chile nas avaliações do PISA de 2000 à 2015.

PAÍS ÁREA DO
CONHECIMENTO

ANOS DE APLICAÇÃO DAS
AVALIAÇÕES/PONTUAÇÕES OBTIDAS PELOS PAÍSES

Brasil

Ciências
2000 2003 2006 2009 2012 2015
375 375 390 405 405 401

Matemática 334 356 370 386 391 377
Leitura 396 403 393 412 410 407
Ciências 415 - 438 447 445 447
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Chile Matemática 384 - 411 421 423 423
Leitura 410 - 442 449 441 459

Obs: O Chile não participou da avaliação no ano de 2003.

Elaboração própria.

A última avaliação foi realizada em 2018, contudo, os resultados só serão divulgados em dezembro
de 2019. De acordo com os resultados da última prova divulgada (2015) no site do INEP, mais que
números, o relatório indica que:

• O desempenho dos alunos, no Brasil. está abaixo da média dos alunos em países da OCDE em
ciências (401 pontos, comparados à média de 493 pontos), em leitura (407 pontos, comparados
à média de 493 points) e em matemática (377 pontos, comparados à média de 490 pontos). O
Pisa 500 pontos

• A média do Brasil na área de leitura também se manteve estável desde o ano 2000.
• Na área de matemática, houve um aumento significativo de 21 pontos na média dos alunos

entre 2003 a 2015. Ao mesmo tempo, houve um declínio de 11 pontos se compararmos a
média de 2012 à média de 2015.

O mesmo relatório faz um paralelo entre desempenho e condição sócio-econômica. Sobre os
resultados obtidos nas provas de ciências e as condições socioeconômica dos alunos brasileiros, o
texto afirma que:

• Entre os países da OCDE, o desempenho em ciências de um aluno de nível socioeconômico
mais elevado é, em média, 38 pontos superior ao de um aluno com um nível socioeconômico
menor. No Brasil, esta diferença corresponde a 27 pontos, o que equivale a aproximadamente
ao aprendizado de um ano letivo.

• O Brasil tem uma alto percentual de alunos em camadas desfavorecidas: 43% dos alunos se
situam entre os 20% mais desfavorecidos na escala internacional de níveis socioeconômicos do
PISA, uma parcela muito superior à media de 12% de alunos nesta faixa entre os países da
OCDE.

• O PIB per capita do Brasil (USD 15 893) corresponde a menos da metade da média do PIB per
capita nos países da OCDE (USD 39 333). O gasto acumulado por aluno entre 6 e 15 anos de
idade no Brasil (USD 38 190) equivale a 42% da média do gasto por aluno em países da
OCDE (USD 90 294). Esta proporção correspondia a 32% em 2012.

As observações registradas neste relatório nos indicam, portanto, que, o Brasil precisa investir mais
amplamente em políticas educativas e sociais para efetivar o aperfeiçoamento da educação brasileira,
a fim de melhorar os índices de desempenho discente.

Os dados apontam também que, os resultados discentes apresentados por avaliações nacionais e
internacionais constroem parâmetros constrativos de desempenho não só dos alunos, mas, de todos
os profissionais envolvidos no processo de construção do conhecimento e de suas estratégias de
ação.

O que percebemos, contudo, sobre a análise dos resultados discentes é, que, eles são considerados de
forma dicotomizada da realidade social e com meros fins de promover a competição ao invés de
servirem de parâmetros para a reformulação de políticas, a vinculações de verbas e o aumento do
índice de desenvolvimento humano – IDH, afinal,

A educação não é vista como um direito isolado dos demais ou partícipe
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apenas de uma categoria ou geração de direitos. Ela é considerada um direito
articulador e provedor da garantia de vários outros direitos. (Araujo, 2015)

Tais avaliações, portanto, se descontextualizadas e desconectadas de outras políticas, podem
reproduzir um efeito negativo na equipe escolar, já que, promovem uma discriminação, imprimem
uma pressão psicológica sobre todos os envolvidos e, em especial, sobre o gestão escolar, que,
segundo (Leithwood et al (2006) é a segunda função mais responsabilizada pelos resultados
discentes.

Vasconcelos (2016) afirma que a grande preocupação pode estar associada à possibilidade de uma
supervalorização de indicadores e resultados acadêmicos quantificáveis e mensuráveis, a despeito de
contextos e processos educativos específicos. De outro lado, defende que a avaliação vem
proporcionando uma condição de informação sobre o estado das coisas, fornecendo dados que são
apresentados à sociedade sobre a situação da educação nos países. Para os gestores escolares, os
resultados das avaliações possibilitam melhores condições para a tomada de decisão, na medida em
que eles podem se apropriar dos dados obtidos para a análise e o replanejamento de ações nas
escolas.

Com relação à diferença dos números alcançados pelos dois países nas provas internacionais de
desempenho estudantil, muitos fatores as justificam. Entre eles, podem-se destacar fatores sociais,
dimensão territorial e vontade política das autoridades.

Além dos melhores resultados nas referidas provas, o Chile apresenta outros índices que apontam
para os seguintes pontos:

• Maior tempo de escolarização – (Chile - 9,9 anos por pessoa, Brasil – 7,8 anos por pessoa),
• Maior número de graduados entre a população entre 24 e 64 – Chile, 21% - Brasil – 14%.

IMPORTNCIA DO TRABALHO DO GESTOR ESCOLAR NO PROCESSO DE
MELHORAMENTO DOS NÍVEIS DE DESEMPENHO DISCENTE

Vasconcelos (2016) defende que a gestão escolar pode implementar procedimentos que podem ser
relevantes, tanto para a aprendizagem dos alunos, quanto para o processo de avaliação. Isso porque, a
gestão pode promover a formação de professores e coordenadores pedagógicos para o
acompanhamento do processo de aprendizagem dos alunos o quê, pode apresentar, como
consequência, melhores resultados escolares.

A autora defende ainda que, no que se refere às políticas de avaliação, a gestão das escolas também
passa a exercer um papel relevante no acompanhamento dessas políticas, nas ações desenvolvidas
nas escolas sobre a avaliação da aprendizagem, monitoramento dos resultados e tomada de decisões a
partir deles (VASCONCELOS, 2016).

Neste sentido, apresentamos um quadro que mostra as prerrogativas do uso de alguns procedimentos
pedagógicos implantados por gestores dentro de escolas públicas municipais de Salvador, Bahia.

Quadro 1 - Procedimentos promovidos pela Gestão Escolar que podem contribuir

no processo de avaliação da aprendizagem

PROCEDIMENTOSBENEFÍCIOS

Institucionalizar
projetos de leitura e

A institucionalização de projetos de leitura e escrita no
planejamento anual de todas as turmas, com a definição de
critérios de intervenção do professor e avaliação, pode
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escrita favorecer o incentivo à leitura e escrita de todos os alunos e
evidenciar aprendizagens que garantam a formação de
leitores e escritores.

Culminâncias de
projetos ou
atividades que

explorem a
exposição oral

Atividades desse tipo não apenas possibilitam a exploração
da oralidade dos alunos, mas também incentivam a
participação e a criatividade. São muito importantes também
para o aprimoramento da leitura e escrita, à medida que os
alunos se envolvem com a escolha de roteiros, apresentações,
escrita de materiais para exposição etc.

Produção de
Boletins

Informativos ou
Jornal da Escola

Essa atividade favorece o desenvolvimento da leitura e da
escrita. O aluno fica entusiasmado ao participar da escrita de
matérias para esse tipo de produção, além de ter a curiosidade
de ler ou pedir para que alguém veja o material,
principalmente se tiver alguma matéria que divulgue alguma
atividade da qual participou.

Acompanhamento

pedagógico

Promover acompanhamento pedagógico com atividades
diversificadas e com foco nas habilidades em que os alunos
apresentem dificuldade de aprendizagem é, sem dúvida, uma
necessidade das escolas. Essas atividades devem ser
realizadas com pequenos grupos e em espaços apropriados.

Conselho de classe
Promover o conselho de classe com foco na avaliação das
práticas docentes e análise das atividades dos alunos,
utilizando os resultados das avaliações para proceder às
intervenções necessárias.

Fonte: (Vasconcelos, 2016, p. 42)

As informações sobre o papel do gestor escolar na formação de professores apresentadas por
Vasconcelos apontam para um maior compromisso dos gestores com as questões pedagógicas e de
articulação da escola com a comunidade escolar.

DESAFIOS DA FORMAÇÃO DO GESTOR ESCOLAR MUNICIPAL PARA A
PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO OFERTADA.

No Brasil, a partir do final dos anos 1990, delineou-se um novo cenário em termos de quantidade e
objetivos de políticas educacionais. No que se refere à gestão das escolas, notadamente aumentaram
as exigências por novos conhecimentos e competências dos gestores para execução dessas políticas,
na medida em que, estas estabelecem bases formais de orientação para o funcionamento da gestão
das escolas e dos sistemas de ensino (NOVAES, 2014).

Neste cenário, surgiram sistemas de avaliação, criados pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC)
no âmbito da Educação Básica, com foco na identificação da proficiência dos estudantes e do
rendimento da aprendizagem. A partir daí, foi criado o Índice de Desenvolvimento da Educação
Básica (IDEB)3, como um indicador que estabelece um panorama da qualidade da educação nas
esferas nacional, estadual e municipal, e que possibilita aos governos, no âmbito das políticas
públicas, o estabelecimento de um plano para a melhoria da qualidade do ensino que incluem o
estabelecimento de metas.

Assim, o MEC estabeleceu como meta para todas as escolas do país, até 2021, o alcance de níveis
educacionais de países desenvolvidos4, o que corresponde à média seis (6,0) para os anos iniciais do
Ensino Fundamental.
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Desta forma, as políticas educacionais brasileiras têm gerado muitas expectativas, uma vez que essas
iniciativas objetivam o alcance da tão sonhada qualidade da educação. Neste sentido, crescem as
exigências na execução das atribuições dos diversos atores do campo educacional – principalmente,
dos gestores escolares. No que se refere às políticas de avaliação, a gestão das escolas também passa
a exercer um papel relevante no que se refere ao acompanhamento dessas políticas, das ações
desenvolvidas nas escolas sobre a avaliação da aprendizagem, do monitoramento dos resultados e da
tomada de decisões. (VASCONCELOS, 2016).

Freitas (2012) assegura que com as mudanças na realidade política educacional brasileira, surge uma
necessidade imperativa de que os gestores escolares apresentem competência técnica, compromisso
com a democracia e proatividade. Além disto, é necessário que estes profissionais zelem pela
eficiência, eficácia e efetividade das ações gestoras.

Acreditamos que para que estes profissionais consigam dar conta destas exigências, além da
necessidade de terem este perfil desenhado pela autora, é necessário que sejam capacitados para
desenvolverem as atividades relativas ao cargo, além de terem conhecimentos mínimos sobre a
legislação e políticas educacionais.

Corroborando com este pensamento, Nascimento (2015) defende a necessidade de se intensificar a
formação do gestor escolar, colocando esta pauta na ordem de prioridades das políticas. Segundo o
autor, uma organização importante como a escola necessita de profissionais que tenham
desenvolvidas competências e habilidades para lidar com as diversas atribuições do gestor escolar e
que sejam capazes de se posicionar frente aos desafios postos por uma sociedade em constantes
mudanças.

O quadro 2 apresenta as políticas de formação para gestores escolares, desenvolvidas no Brasil nas
duas últimas décadas.

Quadro 2: Políticas de formação de gestores escolares no Brasil.

PROGRAMA OBJETIVO
RESPONSÁVEL PELO
DESENVOLVIMENTO E
PERÍODO

Programa de
Capacitação a
Distância para
Gestores Escolares
(PROGESTÃO).

Formar lideranças escolares
comprometidas e focadas no
sucesso dos alunos das escolas
públicas de ensino
fundamental e médio.

O programa foi desenvolvido nos
anos de 2007, 2009, 2012 e 2013
pelo Conselho Nacional de
Secretários de Educação
(CONSED), em parceria com as
Secretarias Estaduais e
Municipais de Educação, e
contou com apoio e cooperação
da Fundação FORD, da
Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED) e
da Fundação Roberto Marinho.

Programa de
Formação
Continuada de
Gestores de
Educação Básica-
(PROGED)

Propiciar qualificação técnica
adequada às atuais exigências
da legislação educacional e às
necessidades educacionais dos
contextos em que esses
sistemas e unidades estão
inseridos, bem como o
desenvolvimento de

Integrado Rede Nacional de
Formação Continuada de
Professores e desenvolvido pelo
Centro de Estudos
Interdisciplinares para o Setor
Público (ISP,UFBA)
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tecnologias que sustentem a
melhoria da qualidade do
atendimento educacional.

2007

Programa
Nacional Escola
de Gestores da
Educação Básica
Pública.

Formar gestores escolares das
escolas públicas da educação
básica em cursos de
especialização e de atualização
em Gestão Escolar, na
perspectiva da gestão
democrática e da efetivação do
direito à educação escolar com
qualidade social.

Ministério da Educação,
Secretaria de Educação básica,
Diretoria de Fortalecimento
Institucional da Gestão Escolar.

2007 e 2010.

PARFORMAÇÃO

Melhoria da qualidade da
educação básica, através da
qualificação de gestores de
unidades escolares – diretores,
vice-diretores e secretários,
bem como dos membros dos
conselhos escolares e
profissionais da educação em
geral.

Ministério da Educação (MEC)

ISP/UFBA, 2009

Elaboração própria. Fonte: (Nascimento, 2015)

Sinalizamos que todas estas politicas de formação para gestores representam um avanço significativo
na valorização dos gestores escolares, contudo, essas políticas, assim como, a definição de índices de
desenvolvimento e a aplicação dessas avaliações só representariam um avanço real para a
qualificação da educação se estas estivessem vinculadas e compassadas com outras estratégias de
ação prescritas na lei, como a vinculação fontes de novos recursos para a educação, a melhoria da
estrutura física das unidades escolares, a ampliação de redes de apoio multifuncionais nas escolas, a
vinculação das políticas públicas com outras políticas sociais - para além do Programa Bolsa Família
– PBF5, a valorização do profissional do magistério (que inclui programas de formação, incentivos
financeiros para a progressão profissional – assegurados dentro do prazo, remuneração justa, entre
outros).

Sendo assim, ademais da inepta estrutura, programas de apoio a gestão poderiam amenizar a pressão
sobre os profissionais, estimulando a formação dos gestores escolares de um modo consoante com o
exercício profissional socialmente referenciado.

Seguindo a mesma perspectiva de aplicação e acompanhamento de avaliações de desempenho
estudantil, o Chile tem ampliado suas políticas de forma a responder as deficiências que os resultados
apontam sem a demasiada responsabilização dos profissionais que trabalham diretamente com os
alunos. Dentro deste contexto, o país tem investido na formação dos gestores escolares, posicionando
como um dos países da América que maior espaço tem sido dado à formação especializada de
gestores maior 6 (DONOSO ET AL., 2012; MUÑOZ, 2018).

Para efeito de análise, dispomos de uma tabela de políticas de apoio para o trabalho do gestor escolar
no Brasil e no Chile.

Tabela 3: Políticas de suporte para o trabalho dos gestores escolares nas últimas duas décadas no
Brasil e no Chile.
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PAÍSES POLÍTICAS DE APOIO À
GESTÃO ESCOLAR OBJETIVO

BRASIL

Plano Nacional de Educação
(PNE) de 2001 a 2010.

Formar gestores em parcerias com universidades,
dotar as escolas com profissionais formados em
nível superior e preferencialmente com
especialização. (Metas 34, 35, 36).

Garantir a ampliação de oferta de formação de
gestores, de modo a suprir as necessidades
desses profissionais.

Lei nº 13.005/2014. Plano
Nacional de Educação.

Meta 15 - Garantir, em regime de colaboração
entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios, no prazo de 1 (um) ano de vigência
deste PNE, política nacional de formação dos
profissionais da educação de que tratam os
incisos I, II e III do caputdo art. 61 da Lei n
9.394, de 20 de dezembro de 1996.

Meta 16 - Formar, em nível de pós-graduação,
50% (cinquenta por cento) dos professores da
educação básica, até o último ano de vigência
deste PNE, e garantir a todos (as) os (as)
profissionais da educação básica formação
continuada em sua área de atuação.

Meta 19 - Assegurar condições para a efetivação
da gestão democrática da educação, associada a
critérios técnicos de mérito e desempenho e à
consulta pública à comunidade escolar, no
âmbito das escolas públicas.

Plano de Desenvolvimento da
Escola (PDE).

É um plano coletivo de médio e de longo prazo,
sistêmico, cujo objetivo é melhorar a qualidade
da educação no País, com foco prioritário na
educação básica.

Programa de Fortalecimento de
Conselhos Escolares7

Favorecer a implantação e contribuir com o
fortalecimento dos conselhos escolares nas
escolas públicas de educação básica nas cinco
regiões do país, envolvendo os sistemas de
ensino públicos estaduais e municipais.

CHILE

A designação para cargos de
diretoria no setor público
(estabelecida em 2005).

Definir os critérios de seleção de gestores de
escolas públicas no Chile.

A criação de dois Centros de
Liderança (2016-2019).

Fundar centros de aperfeiçoamento de gestores
escolares.

A definição eminentemente
pedagógica de seu papel na
legislação (estabelecida na Lei
Geral de Educação, 2009).

Limitar o trabalho do gestor escolar às funções
pedagógicas.

A atualização do Marco para a Boa
Direção (publicado no ano de
2015).

Criar de padrões de qualidade, critérios de
seleção e orientações para o exercício do cargo
de gestor escolar.

Cria um novo sistema de educação Reformular o sistema de educação pública.
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pública

Institui novos marcos normativos
(como a Lei de Inclusão e para a
Carreira Docente).

Orientar o trabalho do gestor escolar para a
garantia do direito à educação das pessoas com
deficiência.

Elaboração própria.

Observando a tabela, inferimos que os países investiram em políticas que estabeleceram metas,
apontam para a reestruturação dos sistemas, definem critérios de seleção e funções pedagógicas para
os gestores escolares e incentivam a programas de formação gerencial para os diretores e
vice-diretores das escolas.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A pesquisa, de abordagem quali-quantitativa, apresenta dados estatísticos, que caracterizam a
abordagem quantitativa, além de evidências obtidas a partir da revisão de literatura e da interpretação
das realidades sociais, elementos que indicam o caráter qualitativo da investigação. A escolha se
justifica pela necessidade de complementariedade das abordagens (Santos Filho, 1995), pela quebra
da dicotomia número-palavra Creswell (2007) e da compreensão de que:

[...] não pode existir quantidade sem qualidade e qualidade sem quantidade
(economia sem cultura, atividade prática sem inteligência e vice-versa), toda
contraposição dos dois termos é, racionalmente, um contra-senso. (Gramsci,
1995, p. 51).

Neste cenário, o estudo em comento apresenta informações numéricas e discursivas sobre políticas
de formação do gestor escolar e sobre desempenho discente no Brasil e no Chile.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados parciais indicam que os contrastes dos resultados de desempenho discentes devem
considerar elementos históricos, políticos, estruturais e sociais e que, a formação continuada de
gestores escolares pode auxiliar na melhoria do desempenho discente. Contudo, isoladamente, a
formação do gestor reverberará efeitos significativos sobre o resultado discente se:

• Houver investimento na construção e reforma da estrutura das escolas, afinal, as condições
estruturais dos sistemas educativos dos países estudados são, de longe, discrepantes.

• Os fatores sociais forem considerados na análise dos resultados.
• Houver maior investimento em políticas sociais vinculadas à educação.
• Existir ima política de formação do gestor escolar baseada nas demandas locais e na

valorização dos profissionais do magistério não for implantada.
• Uma cadência entre condições equitativas de trabalho e políticas sociais e educacionais for

implementada no Brasil.

Neste sentido, por meio de nossa experiência profissional, reafirmamos a relevância das metas e
avaliações, contudo, compreendemos que, a definição de índices de desenvolvimento e a realização
dessas avaliações só representariam um avanço real na qualificação da educação se estas estivessem
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vinculadas e compassadas com outras estratégias de ação prescritas na lei, como a vinculação novas
fontes de recursos para a educação, a melhoria da estrutura física das unidades escolares, a ampliação
de redes de apoio multifuncionais nas escolas, a vinculação das políticas públicas com outras
políticas sociais - para além do Programa Bolsa Família – PBF8, a valorização do profissional do
magistério (que inclui programas de formação, incentivos financeiros para a progressão profissional
– assegurados dentro do prazo, remuneração justa, etc).

Em grande medida, observamos que a educação tem avançado de forma significativa nas estratégias
adotadas para potencializar políticas de formação dos gestores escolares nos países estudados e que
há nexos relevantes entre formação de gestores escolares e desempenho discente.
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MEC, ele nasceu como condutor de política pública pela melhoria da qualidade da educação, tanto
no âmbito nacional como nos estados, municípios e nas escolas. Sua composição possibilita não
apenas o diagnóstico atualizado da situação educacional em todas as esferas, mas também a projeção
de metas individuais rumo ao incremento da qualidade de ensino.

4 Trinta e seis países pertencentes à OCDE, a exemplo da Dinamarca, Finlândia, Noruega, Suécia,
Suíça e outros, alcançaram a média 6,0 e são mundialmente classificados como melhores
desenvolvidos, em termos de educação.

5 O Programa Bolsa Família condiciona o direito ao benefício à frequência escolar, ao
acompanhamento de saúde da criança e da gestante, entre outras condicionantes.

6 Livre tradução dos autores.

7 Criado pela Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação, mediante a Portaria
Ministerial n. 2.896/2004.

8 O Programa Bolsa Família condiciona o direito ao benefício à frequência escolar, ao
acompanhamento de saúde da criança e da gestante, entre outras condicionantes.
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