
 
 
 

 

GESTÃO EDUCACIONAL VOLTADA PARA A APRENDIZAGEM: 
DESAFIOS PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA 
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Na educação, assim como em outros campos das políticas públicas, é frequente a análise a 
partir da performance (resultados) de escolas, municípios, estados e até países. Entretanto, 
raramente se faz uma análise considerando a governança, o modelo de gestão ou, no caso 
brasileiro, o sistema federativo vigente.  
 
Esse trabalho tem como objetivo demonstrar como ambas as perspectivas se configuram no 
âmbito da Educação Básica brasileira, demonstrando a complexidade do arranjo de gestão 
para uma boa estrutura de Governança. 
 
Na ótica da Gestão Pública, a Governança pode ser definida, em linhas gerais, como o 
arranjo institucional e jurídico vinculados a relação do Estado com a sociedade. Olhando-se 
mais detidamente, porém, nota-se que a mesma pode ser analisada sob duas perspectivas: 
 

(i) de um lado, ela se refere ao aspecto institucional demonstrando quais as 
condições jurídicas e políticas necessárias para que uma determinada política 
pública seja desenvolvida;  

(ii) de outro, ela trata de um aspecto mais gerencial, ou seja, é voltada ao 
estabelecimento de objetivos e metas a serem atingidos, devendo ser uma gestão 
voltada para o resultado. 
 

No que tange a questões institucionais, partindo-se do conceito de governança pública como 
arranjo institucional e jurídico que determina o padrão de relacionamento entre os entes 
federados, seus sistemas de ensino e os compromissos com a sociedade, é necessário 
destacar que a organização mais consolidada da educação básica brasileira é muito recente.  
 
O Sistema Nacional de Educação é amparado por um arcabouço legal que vai desde a 
Constituição Federal a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios devem organizar 
os seus sistemas de forma colaborativa, cabendo à União apoiar em caráter redistributivo e 
supletivo os sistemas estaduais, municipais e distrital, o que é reforçado pela LDB. 
Posteriormente, o FUNDEF e, mormente, o FUNDEB ampliou os recursos da redistribuição 
para todas as etapas da educação básica. 
 
Para além do arcabouço jurídico, emergiram também algumas instâncias representativas 
institucionais do MEC, dos Secretários Estaduais de Educação e dos Dirigentes Municipais de 
Educação, visando estabelecer diretrizes e pactos para orientar e normatizar as ações dos 
órgãos decisores da educação nacional.  
 
Cumpre notar, porém, que mesmo com todas essas iniciativas, ainda não foi possível 
construir um desenho federativo que permita a pactuação formal e a articulação efetiva dos 
sistemas para a implementação de políticas públicas educacionais. 
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Sob essa ótica, a governança descentralizada e tardiamente estruturada transformou a 
organização da educação básica brasileira em uma das mais complexas do mundo, tanto em 
termos estruturais (características do país) como sistêmicas (resultantes do próprio desenho 
de governança do SNE), conforme sintetizado pelo Quadro abaixo. 
 

Complexidade do SNE Brasileiro 

Características Estruturais Características Processuais 

◇ Tamanho do Brasil: ◇ O SNE ainda é pouco orgânico; 

◇ 5º maior país em território; 
◇ Sistema descentralizado, desigual e de 
gestão complexa; 

◇ 6º maior país em termos de população 
(2017); 

◇ Competência e responsabilidade dos 

sistemas de ensino não estão associados a 
capacidade técnica; 

◇ 8ª maior economia do mundo (2017); 

◇ 65º no ranking do PIB per capita (2017); 

◇ 79ª em IDH (2018); ◇ Concorrências entre Estados e Municípios 
na oferta do Ensino Fundamental; ◇ Número de alunos: 48,6 milhões (2017); 

◇ Número de escolas: 184,1 mil (2017); ◇ Formação de professores – articulação 
poder público e as IES.  ◇ Número de docentes: 2,2 milhões (2017). 

 
Um exemplo é o Plano Nacional de Educação (PNE), aprovado pela Lei nº 13.005, de 25 de 
junho de 2014, e que constitui um marco fundamental para as políticas públicas 
educacionais brasileiras. O PNE estabeleceu 20 metas de qualidade até 2024, as quais 
conferiram ao País um horizonte para o qual os esforços dos entes federativos e da 
sociedade civil devem convergir com a finalidade de consolidar o sistema educacional. 
 
É nessa perspectiva que o segundo enfoque do conceito de Governança vem emergir. Ao 
considerar a coerência dessas metas estabelecidas, a implementação, a responsabilização e 
a avaliação dessas metas, pode-se depreender que a educação básica brasileira também 
adota uma gestão voltada para resultados. Desta forma, o conceito de governança associado 
a um ciclo de planejamento e gestão também é muito recente. 
 
De forma mais simplificada, no âmbito da gestão educacional, tais funções assumem uma 
perspectiva cíclica, devido ao caráter de melhoria contínua e incremental que conforma o 
cerne da Educação. Esse “Ciclo Planejamento-Gestão” pode ser dividido em quatro partes: i) 
Medição; ii) Análise; iii) Planejamento; iv) Implementação (vide Figura abaixo). 
 
Para que uma Gestão no âmbito educacional que seja voltada para a aprendizagem é 
necessário que esse ciclo seja desenvolvido sem que se esqueça de cinco objetivos 
primários:  
 

i) Organizar a Gestão Escolar; 
ii) Desonerar o gestor da parte administrativa; 
iii) Foco na Aprendizagem;  
iv) Acompanhamento a partir de uma escala de reponsabilidade; 
v) Não deixar nenhuma criança ou jovem para trás. 

 



 
 
 

 

Cumpre notar que a gestão desse ciclo deve ocorrer em todos os âmbitos da esfera 
educacional, de tal forma que, nessa perspectiva, o professor está para o aluno, assim como 
o diretor está para as turmas, e o Secretário está para as próprias escolas. 
 
A educação básica deve funcionar em todas as dimensões para que a centralidade da gestão 
educacional promova o sucesso escolar, em especial, a aprendizagem do aluno. Resta claro 
que uma melhor governança da educação permitirá uma gestão voltada para a 
aprendizagem e, consequentemente, a redução das desigualdades educacionais do Brasil. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Conforme notado, muitos são os desafios para a emergência de um novo Sistema Nacional 
de Educação. Alguns deles estão sintetizados no Quadro abaixo, tanto para a Educação 
Infantil quanto para o Ensino Fundamental. 
 
Em linhas gerais, nota-se que os avanços deveriam considerar a oportunidade de realizar um 
redesenho federativo educacional, não esquecendo de criar um mecanismo de diálogo 
permanente entre a União, os Estados, Distrito Federal e os Municípios, de modo a melhorar 
articulação dos sistemas de ensino em prol do melhor desempenho educacional.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

Síntese dos desafios para o SNE da Educação Básica 

Educação Infantil Ensino Fundamental 

Base Nacional Comum Curricular (BNCC) Base Nacional Comum Curricular (BNCC) 

Habilidades Cognitivas Habilidades Cognitivas 

Habilidades Socioemocionais Habilidades Socioemocionais 

Formação e Valorização dos Professores  Formação e Valorização dos Professores  

Formação inicial Formação inicial 

Formação continuada Formação continuada 

Cumprimento do Piso Nacional e Carreira Cumprimento do Piso Nacional e Carreira 

Seleção dos Professores Seleção dos Professores 

Ampliação do Acesso 
Reordenamento da rede estadual e 
municipal  

Expansão pública Pactuação entre Estados e Municípios 

Expansão conveniada       Otimização de espaço e localização 

Desigualdade Alfabetização 

Custo de Manutenção da Rede  
Desempenho insuficiente nos anos finais do 
Ensino Fundamental 

 
Além disso, o regime de colaboração deve ser pensado não só do ponto de vista vertical 
envolvendo a relação União, Estados, Distrito Federal e Municípios, mas também a relação 
de Estados e Municípios. Em outra perspectiva poderia envolver, de forma horizontal, a 
colaboração entre os Municípios, fazendo uso do conceito Arranjo de Desenvolvimento da 
Educação – ADE, conceito previsto na Resolução n 1/2012 do Conselho Nacional de 
Educação, bem como iniciativas de formação de consórcios educacionais. 
 
Obviamente estes pontos não esgotam os elementos fundantes para o avanço do SNE, mas 
dada a necessidade de contribuir com a oportunidade histórica de organizar a gestão da 
educação básica brasileira estas contribuições estão associadas a visão de um gestor da 
educação.  
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