
A ineficiência do sistema educacio-
nal brasileiro é palpável. O documento 
Reorientar o gasto corrente para crescer mais, 
do Movimento Brasil Eficiente (MBE), 
que tem como objetivo sensibilizar a po-
pulação, os políticos e os governantes 
para a necessidade da redução da carga 
tributária e de uma melhor gestão dos re-
cursos públicos, inclusive na educação, 
traz uma série de dados que levam a es-
sa conclusão. Segundo o estudo, a escola-
ridade média no Brasil é baixa em com-

paração aos países com nível de renda per 
capita similar; cinco anos de estudo entre 

as pessoas com 15 anos ou mais de ida-
de contra seis do esperado para as nações 
com o mesmo grau de desenvolvimento. 
Além disso, o investimento do PIB em 
educação no País (4,3%) é praticamente 
igual ao da Coréia do Sul (4,2%) e supe-
rior ao do Japão (3,5%), países com indi-
cadores educacionais consideravelmente 
melhores. 

O levantamento do MBE também 
aponta, por mais contraditório que pos-
sa parecer, que o desempenho escolar não 
está relacionado ao nível de gasto com 
educação. Em outras palavras: nem sem-
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pre mais investimento é sinônimo de me-
lhores notas - com a ressalva de que são 
necessidades fundamentais possuir in-
fraestrutura e materiais adequados, pro-
fessores capacitados e tudo mais que for 
importante para oferecer o melhor am-
biente de aprendizagem possível. Mas 
apenas isso não basta; saber empregar 
bem os recursos para obter o máximo de 
resultados é crucial. 

Os caminhos para uma gestão efi-
ciente são muitos e as soluções não po-
dem ser padronizadas; cada escola apre-
senta um contexto particular que exige 
abordagens específicas, porém uma 
boa dose de pragmatismo e vontade de 
mudar são um bom início em qualquer 
situação. Os especialistas entrevistados 
nessa reportagem também abordam três 
pontos-chave, que podem servir de eixo 
para uma maior eficiência na gestão edu-
cacional pública: autonomia da escola, 
formação do gestor e responsabilização 
pelos resultados. 

Ainda não existe no Brasil um sis-
tema único de educação. Os muni-
cípios, Estados, a União e o Distrito 
Federal são os responsáveis pelas 
definições na área de educação -
do salário dos professores à desti-
nação dos recursos. Entretanto, to-
das as redes (municipais, estaduais 
ou a federal) estão sujeitas a uma 
legislação comum, que passa pe-
lo Conselho Nacional de Educação e 
pelo Ministério da Educação (MEC). 
Na prática, cada escola tem que se-
guir as decisões das secretarias às 
quais estão subordinadas e também 
atender às demandas nacionais. Ou 
seja: muito "cacique para pouco ín-
dio". E muitos diretores reclamam 
que acabam sobrando para eles mais 
as rotinas administrativas e burocrá-
ticas do que o poder de decisão sobre 
o trabalho desenvolvido na institui-
ção de ensino. Porém já existem ini-
ciativas para aumentar a descentra-
lização, como o programa Dinheiro 

Direto na Escola (PDDE), que trans-
fere recursos para as instituições 
usarem conforme suas prioridades. 

As escolas precisam de mais au-
tonomia e maior participação das fa-
mílias para terem a possibilidade de 
atender, de forma mais ágil e eficaz, 
o seu público. Não dá para ficar espe-
rando decisões externas para poder 
reparar um bebedouro quebrado ou 
demitir um professor que não cum-
pre com suas responsabilidades. 

Por outro lado, Eloiza da Silva 
Gomes Oliveira, professora do pro-
grama de pós-graduação em Políticas 
Públicas e Formação Humana da 
Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro (UERJ) e diretora do campus 
virtual da mesma instituição, des-
taca que a falta de autonomia não é 
um problema que vem apenas "de ci-
ma para baixo". "Dizem muito que 
a culpa é dos sistemas educacionais, 
que não dão autonomia, mas vejo a 
escola não sabendo buscar e usar a 



autonomia, como se tivesse um pou-
co de medo." Eloiza acrescenta que a 
autonomia aumenta a responsabili-
dade do gestor, mas também traz de-
safios que alavancam a sua forma-
ção. 

A conquista da autonomia re-
quer esforços para encontrar meios 
de vencer as dificuldades no âm-
bito da instituição de ensino. "Há 
muitas desculpas por ter uma baixa 
qualidade da educação e falta ener-
gia suficiente - no nível da escola, 
em particular - para encontrar solu-
ções locais para os problemas", afir-
ma o professor assistente de Políticas. 
Públicas na Harvard Kennedy 
School of Government e pesquisa-
dor na área de gestão financeira de 
recursos públicos, também no setor 
de educação de países em desenvol-
vimento, Matt Andrews. 

FORMAÇÃO 

A falta da capacidade para a autono-
mia, muitas vezes, recai em um as-
pecto imprescindível para a efici-
ência da administração escolar, na 
opinião da professora da UERJ: a 
formação do gestor. Eloiza acredita 
que essa preocupação deve estar pre-
sente desde a graduação do profissio-
nal e ter seguimento com uma for-
mação continuada, principalmente 
após a assunção de cargos de gestão. 
"Deveria ser priorizada essa forma-
ção", enfatiza. A especialista tam-
bém destaca a importância de ofere-
cer "couch" aos gestores, isto é, apoio 
e troca de experiências com profis-
sionais mais experientes. 

A diretora executiva da Fundação 
Lemann, organização sem fins lucra-
tivos com foco na melhoria da edu-
cação no Brasil, llona Becskeházy, 
analisa que o problema da forma-
ção começa com o fato de os docen-
tes terem sido levados para a gestão 
da educação, ao invés dos gestores. 
"Mesmo que nossos educadores fos-
sem ultracompetentes em sala de 
aula, sua formação não inclui o ti-
po de ferramental técnico para se-
rem bons gestores." Apesar des-
sa análise, llona não sabe avaliar a 
influência que haveria na qualida-
de da educação a existência de um 
número maior de bons gestores pa-
ra administrar os mesmos recursos 
existentes. "O investimento per ca-
pita nos estudantes brasileiros é tão 
baixo que fica difícil dizer o impac-

to que, por exemplo, trocar educa-
dores por bons gestores poderia ter 
nos resultados da educação", expli-
ca. A diretora da Fundação Lemann 
defende, para o aumento da eficiên-
cia, a implementação de ferramentas 
que contribuiriam com a gestão, co-
mo o controle eletrônico de presença 
de alunos e professores, para evitar o 
absenteísmo, e a adoção de sistemas 
estruturados de ensino, para auxi-
liar no planejamento e gastos em sa-
la de aula. 

Outro entrave relacionado dire-
tamente à qualificação do gestor é a 
forma pela qual muitos chegam ao 
cargo. Ainda predomina no Brasil, 
de maneira geral, a indicação polí-
tica. Dados tabulados pelo Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira (Inep), 
a pedido do jornal Folha de S. Paulo, 
mostraram que 59,8% dos diretores 
de escola foram escolhidos dessa for-
ma em 2004. Mas essa predominân-
cia tem chance de acabar (leia o qua-
dro "Fim do apadrinhamento"). 

RESPONSABILIZAÇÃO 

Obviamente que o gestor escolar 
não pode ser culpabilizado por to-
dos os maus resultados, mas os es-
pecialistas apontam a necessidade 
de disseminar no Brasil uma cul-
tura de responsabilização (accounta-
bility, termo mais preciso em inglês 
para esse conceito, porém sem tradu-
ção correspondente em português). 
O professor da Harvard, que estu-
dou o sistema educacional brasileiro 
e visitou escolas por aqui, insiste na 
questão de que não pode haver mais 
pretextos. Ele logo captou o jeitinho 
brasileiro de se esquivar e fugir da 
responsabilidade. "Uma lição básica 
das organizações que funcionam é: 
chega de desculpas, temos de ser res-
ponsáveis por fazer nossos trabalhos 
e não aceitar o fracasso. Essa atitu-
de parece estar faltando no Brasil e 
não será resolvida com reformas téc-
nicas, infelizmente." 

Estabelecer incentivos adequa-
dos às escolas a partir da responsa-
bilização pelos resultados, mensura-
dos pelos indicadores educacionais, 
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