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RESUMO EXPANDIDO 

 

O presente resumo visa relatar os resultados da pesquisa comparativa que foi 

realizada entre dois municípios, de médio porte da Região do Vale do Rio dos 

Sinos/RS, os quais tiveram parceria com o Instituto Ayrton Senna, no que se refere 

ao enfrentamento da taxa de distorção idade/série na educação básica. O principal 

objetivo foi comparar como os sistemas de ensino se organizaram ao realizar a 

parceria com o Instituto e como essa organização auxiliou, ou não, no 

desenvolvimento de políticas educacionais municipais para a continuidade de ações 

específicas para a realidade municipal. A gestão administrativa no decorrer da 

pesquisa foi considerada a principal categoria de análise, pois se observou que das 

ações de gestão originavam-se as demais ações educacionais que estavam sendo 

mapeadas nos municípios pesquisados. Foram utilizadas nessa investigação, três 

vertentes metodológicas: a análise documental das políticas e ações educacionais 

propostas nos municípios investigados, entrevistas semiestruturadas, como 

complementação aos documentos investigados e o estudo comparativo para 

mapeamento de peculiaridades de cada sistema de ensino, demonstrando assim 

avanços e/ou retrocessos nas realidades educacionais analisadas. Os principais 

resultados da investigação apontam para ações bem sucedidas no que se refere à 

organização administrativa, para transição do público ao privado e ao retorno ao 
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público, apontam, também, para ações desconexas que impossibilitaram o avanço 

da qualidade da educação na rede pública de ensino. Nessa pesquisa, os dados 

demostraram que a organização administrativa, através de uma gestão participativa 

e democrática é fundamental para a ruptura entre o setor público e o privado, para 

que a educação municipal continue com ações especificas que garantam o avanço 

da aprendizagem dos alunos no sistema de ensino. Consideramos que o principal 

impacto desta investigação nos municípios foi à análise comparativa realizada 

através do mapeamento de ações da gestão educacional que ao propor ações 

especificas a realidade da rede municipal garantiu avanços considerados muito 

satisfatórios e a ausência desta gestão ocasionou retrocessos crescentes a outra 

rede municipal. Concluímos a pesquisa traçando comparativos que demonstram, 

através dos índices educacionais, a importância da continuidade das políticas 

públicas educacionais, nos municípios, para uma educação de qualidade que 

garanta o sucesso aos alunos. A partir dos dados analisados ousamos dizer que se 

trata de responsabilidade público administrativa com o sistema educacional e que os 

entes federados devem garantir que a educação no município avance 

independentemente de organizações ou gestões políticas partidárias. 
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