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Empresas e instituições do terceiro setor têm se mobilizado no apoio a projetos de 
educação pública, buscando estratégias para atacar pontos críticos e melhorar índices 
educacionais. Sempre que se fala em investir em projetos sociais que promovam 
mudanças efetivas em todo o sistema de educação, chega-se à conclusão de que há, 
além da necessidade de recursos financeiros, uma grande demanda pela formação de 
parcerias como estratégia para o fortalecimento da iniciativa e do aumento do impacto 
social pretendido. 
 
A certeza de que a educação é base para o desenvolvimento econômico e social de um 
país e que os princípios de gestão podem ser usados em prol da melhoria do ensino 
são alguns pontos que motivam empresas a investir nesta área. Unidos por essa 
crença, o Instituto Razão Social - sociedade civil sem fins lucrativos que seleciona 
projetos na área de educação básica e contribui para sua execução através de 
consultoria em estratégia e gestão, tecnologia e viabilização de parcerias - e o Grupo 
Gerdau pesquisaram projetos educacionais orientados para resultados de qualidade e 
impacto social sustentável, capazes de influenciar políticas públicas pela adoção de 
melhores práticas na educação e que privilegiassem a inclusão digital. Esses critérios 
levaram à escolha do Programa Gestão Para o Sucesso Escolar (GSE). 
 
Iniciativa empreendedora e diferenciada, desenvolvida pelos Institutos Gestão 
Educacional e Protagonistés, o GSE teve sua primeira versão financiada pela Fundação 
Lemann em 200 escolas dos Estados de São Paulo e de Santa Catarina. Seu objetivo é 
introduzir a lógica da gestão por resultados no dia-a-dia das escolas participantes, 
além de direcionar o foco de toda a equipe escolar para o aprendizado de seus alunos. 
O GSE é um curso de formação à distância para diretores de escola, com 360 horas de 
atividades distribuídas ao longo de 13 meses de duração. O conteúdo, fornecido on-
line, ao mesmo tempo que promove a inclusão digital dos diretores, evita que estes se 
afastem de sua unidade escolar e permite que compartilhem o que estão aprendendo 
com suas equipes diariamente. 
 
 Programa Gestão Para o Sucesso Escolar visa introduzir a lógica da gestão por 
resultados no dia-a-dia das escolas   
 
O que motivou estas instituições a apoiarem o GSE foi o fato de ele se diferenciar em 
meio a tantos outros projetos na área da educação pela ênfase na gestão pedagógica, 
na adoção da cultura do diagnóstico e planejamento, na avaliação de resultados e 
elaboração de estratégias e na orientação para a melhoria continuada dos resultados 
do aluno. O diretor, que muitas vezes prende-se apenas às atividades administrativas 
exigidas pela sua Secretaria de Educação, passa a atuar como um líder pedagógico, 
voltando-se à sua equipe e vendo-se no importante papel de promover de mudanças. 
É sua agora a missão de pensar estrategicamente os processos de ensino-
aprendizagem, valendo-se de indicadores para definir prioridades e revisá-las de 
maneira constante, buscando um único objetivo: garantir ao estudante um ambiente 
de educação de alta qualidade. 
 
Os resultados das avaliações da primeira edição do curso já comprovam que é possível 
obter impacto positivo no desempenho dos alunos a partir de um trabalho 
desenvolvido com o gestor da escola. Nos dois Estados participantes, a média geral 
dos alunos das quartas séries saltou de 24,2 para 28,55 - em um total de 40 pontos 
possíveis. Em algumas escolas, no entanto, esta variação foi superior a 10 pontos. Nas 



oitavas séries, as médias evoluíram de 26,5 para 29,96 - um ganho de 
aproximadamente 9%. A distribuição das notas dos alunos também melhorou 
bastante, com destaque para a redução no percentual de alunos com notas muito 
baixas. 
 
Com os resultados positivos da primeira edição e firmadas novas parcerias, o próximo 
passo é a expansão do Programa para outros Estados. Nesta segunda edição, o 
Instituto Razão Social será responsável pela coordenação tecnológica do ambiente 
virtual de aprendizagem utilizado pelo GSE. Já a IBM, que é parceira tecnológica do 
IRS, doou servidores e o software Learning Management System que darão suporte a 
essas ações, por meio de sua iniciativa "Reinventando a Educação". O Grupo Gerdau 
estará ao lado da Fundação Lemann dividindo os custos de implementação do 
Programa Gestão Para o Sucesso Escolar no ano de 2005. A expectativa é contribuir 
para que esta iniciativa continue a alcançar resultados de qualidade e seja replicada 
por todo o País através da viabilização de novas parcerias. 
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