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Introdução 

 

Em 1993, o Ministerio de Educación 

(MED) da Nicarágua iniciou a implantação 

de um programa de autonomia escolar 

através do qual cada escola recebe uma 

transferência fiscal que é administrada por 

um conselho escolar local no qual os pais 

de alunos constituem a maioria. Em 

princípio, o conselho tem plena autoridade 

sobre a aplicação das verbas e é 

responsável pela contratação e demissão 

dos professores e do diretor da escola. 

Os pais podem recompensar diretamente 

os bons professores e cobrar resultados 

do sistema. Pela primeira vez os pais de 

alunos de uma escola pública podem 

opinar e serem ouvidos. Ainda incipiente 

na prática, a autonomia escolar mostra-se 

bastante promissora. Os pais de alunos 

vão aprendendo qual a melhor maneira de 

cobrar resultados do sistema, e a cota de 

matrículas não atribuídas a gastos 

específicos geram questionamentos sobre 

eqüidade financeira. Mais ainda, espera-se 

que a autonomia escolar aumente a 

eficiência, tanto na destinação dos fundos, 

como nas operações da escola e 

contribua para o restabelecimento do 

contrato social entre pais e professores, 

contrato este fundado no compromisso do 

professor em dedicar seus melhores 

esforços à educação das crianças em 

troca de uma remuneração decente e do 

respeito dos pais e da comunidade. 

Após uma década de excessiva 

estatização e politização do currículo 

escolar, o principal problema na área da 

educação pública na Nicarágua era a 

instituição da soberania dos pais na 

educação de seus filhos e o 

restabelecimento do contrato social entre 

os pais e a escola. Durante o governo 

sandinista produziu-se importante perda 

na responsabilidade pelos resultados 

perante os pais, o que enfraqueceu o 

contrato social: como seus salários 

dependiam do sindicato e do ministério, os 

professores não tinham de prestar contas 

aos pais dos alunos. Verificou-se que a 

perda desta relação constitui um problema 

significativo, que, todavia, não é 

suficientemente considerado, nem na 

Nicarágua, nem em outros países2. Como 

                                                 
2 King, Elizabeth, Laura Rawlings, Berk Özler, 
Patricia Callejas, Nora Gordon e Nora Mayorga 
de Caldera, 1996. “Nicaragua’s School 
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conseqüência de um contrato social fraco 

entre pais e professores, produziu-se uma 

contínua diminuição do ensino de valores 

na escola — valores que os pais 

desejavam que seus filhos aprendessem 

e praticassem na escola — seguida de 

uma contínua perda da posição social do 

professor na comunidade e da 

correspondente perda de seu 

compromisso pessoal com a qualidade da 

educação. 

Neste documento descreve-se o 

programa de autonomia escolar da 

Nicarágua. Em primeiro lugar, relaciona-

se o tema da autonomia com a 

descentralização da educação, colocando 

                                                                       
Autonomy Reform: A First Look.”  Paper No. 1, 
Working Paper Series on Impact Evaluation of 
Education Reforms. Policy Research 
Department, Banco Mundial, Washington D.C.; 
Arcia, Alvarez e Scobie, 1997, “El 
financiamiento de la educación y la reforma 
educativa: un marco para la sustentabilidad.” 
Presentado en el Seminario Internacional sobre 
Financiamiento de la Educación en América 
Latina, Bogotá, 24 de julho. Programa de 
Reforma Educativa na América Latina (PREAL), 
Santiago, Chile. As recentes revisões das 
pesquisas em educação sequer consideram o 
contrato social com uma variável, apesar dele 
ser mencionado em todos os debates com os 
pais e os professores. Ver, por exemplo, 
Hanushek, Eric, 1995. “Interpreting Research 
on Schooling in Developing Countries.” The 
World Bank Research Observer, 10(2):227-254, 
e Pritchett, Lant e Deon Filmer, 1997. “What 
Educational Production Functions Really 

o programa de autonomia dentro de um 

contexto teórico. Em segundo lugar, 

descrevem-se, em algum detalhe, os 

componentes da autonomia e os 

diferentes níveis de responsabilidade de 

cada ator. Em terceiro lugar, expõem-se 

as conclusões mais recentes a respeito 

dos resultados da autonomia escolar. 

Finalmente, apresentam-se alguns 

desafios à autonomia escolar, com a 

esperança de que, respondendo a estes 

desafios, se obtenha um melhoramento 

sustentado da cobertura e da qualidade da 

educação pública. 

 

1.1  A perda do contrato social 

 

O programa de autonomia escolar não 

surgiu em um vazio político. Durante os 

anos do governo sandinista, a educação 

pública foi um projeto central cujos 

objetivos, ao menos no papel, não 

divergiam significativamente dos de 

qualquer outro sistema de ensino público 

da América Latina: a participação popular 

na educação, a erradicação do 

                                                                       
Show,” Policy Research Working Paper 1795.  
Banco Mundial, Washington D.C.   
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analfabetismo, a crescente pertinência da 

educação para a vida dos alunos e a 

transformação integral do sistema 

educativo. A pedra angular do sistema foi 

a série de campanhas de alfabetização 

maciça, que teve um grande impacto 

político no exterior, mas modestos efeitos 

internos em termos de benefícios 

sustentados em matéria de 

alfabetização3. Enquanto isto, a educação 

pública na Nicarágua era a tal ponto 

politizada que os professores de carreira 

tinham pouca influência no desenho e na 

implantação da política educacional. Em 

meados da década de 1980, o ensino 

público na Nicarágua enfrentava uma 

significativa oposição de muitos pais de 

alunos, da Igreja e de outros grupos da 

sociedade. A mudança no contexto 

educacional provocada por este ambiente 

traduziu-se em uma rápida erosão do 

frágil contrato social que existia entre os 

pais e as escolas públicas, contrato este 

definido por um conjunto de papéis e 

expectativas quanto à educação das 

crianças estabelecidos de comum acordo 

entre pais e professores com base em 

                                                 
3 Arnove, Robert F., 1994. Education as 
Contested Terrain: Nicaragua, 1979-1993. 
Boulder, CO: Westview Press. 

uma cultura e padrões de conduta 

comuns. À medida que o governo 

sandinista foi-se sentindo mais ameaçado 

por sua oposição, aumentou a politização 

e a inflexibilidade da educação pública, 

erodindo ainda mais o contrato social 

 

 

2.  O restabelecimento do contrato 

social: a autonomia escolar na 

Nicarágua 

 

A troca de governo em 1990 marcou o 

início de uma nova política educacional 

centrada nos direitos e responsabilidades 

dos pais e baseada na descentralização 

do sistema de educação pública. A 

decisão de descentralizar as escolas 

públicas na Nicarágua foi além da 

conveniência de contar com escolas 

administradas de forma independente. Em 

nível mais fundamental, o Ministerio de 

Educación desejava dar aos pais o direito 

de opinar sobre o conteúdo e o processo 

educativos, além do controle local sobre 

os recursos educacionais com o intuito de 

promover a responsabilidade pelos 

resultados e a concorrência no provimento 
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do ensino público. A série de princípios 

para a participação democrática no 

esforço de educação pública na Nicarágua 

compreendia o seguinte: 

• reconhecimento explícito de 

que os pais têm um direito 

natural de determinar os 

objetivos da educação de seus 

filhos; 

• um papel para o Estado 

circunscrito à implementação 

dos objetivos dos pais no 

provimento da educação 

pública; 

• o direito da sociedade civil 

pedir que se prestem contas 

do uso dos fundos públicos  

na educação; 

• o provimento de educação 

pública dentro de princípios de 

eqüidade, eficiência e 

responsabilidade pelos 

resultados nos níveis central e 

local. 

Em resumo, o Ministerio de Educación 

desejava restabelecer o contrato social 

entre família, Estado e sociedade civil no 

provimento da educação pública. Diante 

deste intuito, a autonomia escolar foi um 

instrumento chave para atingir três 

objetivos operacionais: (i) envolver os pais 

e a sociedade civil na gestão das escolas 

como maneira de fortalecer a democracia 

e aumentar a responsabilidade social; (ii) 

dar aos pais maior direito de opinião e 

controle sobre a educação de seus filhos; 

e (iii) aumentar a eficiência operacional 

dada a escassez de recursos. Em 

essência, ao outorgar autonomia 

financeira e operacional às escolas 

públicas, o Ministerio de Educación 

procurava ser coerente com os princípios 

da eqüidade, eficiência e responsabilidade 

pelos resultados. Mais ainda, considerava-

se a autonomia escolar como o primeiro 

passo para melhoramento da qualidade 

educacional, dado que fomentava os 

incentivos pessoais que motivariam os 

pais e professores a trabalhar em 

conjunto, ajudando-se, com isto, a 

restabelecer o contrato social entre eles.  

No caso dos professores, a autonomia 

escolar podia significar melhor relação 

entre o aumento de salário, o 

reconhecimento e o bom desempenho. 

Por outro lado, os professores das 

escolas autônomas estariam livres de 
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interferências políticas provenientes da 

administração central do MED, e teriam 

mais oportunidades de exercer a liderança 

educacional e aumentar sua capacidade 

decisória. No caso dos pais, a autonomia 

podia garantir-lhes um direito maior de 

opinar sobre a educação de seus filhos, 

além de algum controle sobre os recursos 

educacionais. 

 

 

 

 

 

2.1  Avançando para a eficiência 

operacional, a eficiência na gestão e a 

eficiência na alocação de recursos 

 

Uma importante premissa técnica a 

respeito da autonomia escolar foi que 

muitas funções centralizadas, tais como a 

seleção e a supervisão do pessoal, a 

manutenção das instalações e as 

pequenas compras poderiam ser feitas de 

forma mais eficiente no nível local. Os 

custos de transação da administração das 

escolas eram muito altos em 1990, época 

em que o transporte e a logística eram 

difíceis e muito caros. Com os 

melhoramentos observados na infra-

estrutura financeira e física entre 1992 e 

1994, os custos operacionais poderiam 

cair rapidamente caso as 

responsabilidades operacionais fossem 

distribuídas de acordo com as vantagens 

comparativas4, delegando-se às escolas 

locais aquelas funções que seriam mais 

rentáveis no nível local e que nele 

poderiam ser executadas com um custo 

unitário menor5. Por exemplo, funções 

como os parâmetros educacionais 

mínimos, as provas padronizadas e a 

monitoração da eqüidade financeira no 

aprendizado poderiam continuar 

centralizadas, enquanto que as escolas 

poderiam assumir autonomamente a 

seleção do pessoal, a manutenção das 

instalações e as avaliações individuais 

                                                 
4 Estes aspectos são analisados in Jiménez, 
Emmanuel, 1994. “Human and Physical 
Infrastructure. Public investment and pricing 
policies in developing countries.” Policy 
Research Working Paper 1281. Banco Mundial, 
Washington D.C.  
5 Para uma revisão de âmbito conceitual e da 
recente experiência internacional, ver Winkler, 
Donald, 1997. “Descentralización de la 
educación: Participación en el manejo de las 
escuelas al nivel local.” Informe N° 8, Grupo de 
Desarrollo Humano, Región de Latinoamérica y 
el Caribe, Banco Mundial, Washington, DC. 
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balizando-se por alguns princípios básicos 

da descentralização. Alguns destes 

princípios são mostrados na Tabela 16. 

                                                 
6 Cabe recordar que pode transcorrer algum 
tempo antes que se concretizem estas 
economias, devido ao fato de que as 
instituições não conseguem mudar suas 
estruturas em prazo muito curto para ajustá-las 
às mudanças nas funções.  



Tabela 1. Resumo das funções centrais e locais em um sistema descentralizado de 
educação  

Funções Nível central  Nível local 

Financiamento Garante o gasto mínimo por 
aluno; busca a eqüidade 
alocando o financiamento por 
nível de pobreza; financia a 
maior parte da infra-estrutura. 

Distribuição dos custos; 
financiamento das 
necessidades da escola 
baseado no nível mínimo. 

Currículo/parâmetros 
mínimos  

Especifica o conteúdo básico e 
o alcance; provê os materiais e 
a capacitação básica. 

Adapta o currículo e os 
requisitos às condições locais; 
participa na capacitação dos 
docentes. 

Decisões de contratação e 
demissão 

Define os parâmetros e o 
contexto normativo; define as 
leis referentes aos contratos. 

Examina, seleciona, negocia, 
contrata e demite os 
professores. 

Supervisão, avaliação e 
informação a respeito do 
desempenho do sistema. 

Afere o rendimento; define as 
normas; supervisiona em nível 
regional e nacional; provê bens 
públicos de âmbito nacional. 

Faz avaliações locais; fornece 
dados ao nível central; mantém 
as contas locais; informa os 
pais sobre o desempenho da 
escola local. 

Fonte7: Adaptado de Winkler, 1994, p. 23. 

 

                                                 
7 Winkler, Donald, 1994. “Diseño y Administración de Transferencias Intergubernamentales: 
Descentralización en América Latina.” Documento de análise 235S do Banco Mundial. Banco Mundial, 
Washington D.C. 

Outro argumento técnico a favor da 

descentralização da educação foi a 

eficiência na gestão, o que significa, ou 

um menor custo administrativo por aluno 

atendido, ou uma menor carga 

administrativa no orçamento da escola. Na 

Nicarágua, é preciso separar as 

deficiências de gestão das funções 

centrais do nível central, da gestão das 

escolas autônomas. Como se verá mais 

adiante, a gestão das escolas melhorou 

consideravelmente, mas as funções 

centrais continuam exigindo melhoras. O 

último argumento técnico a favor da 

descentralização foi a eficiência na 

alocação dos recursos, ou a capacidade 

de combinar os insumos escolares de 

maneira que aumente a qualidade da 
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educação e do aprendizado. Na 

Nicarágua, produziu-se uma significativa 

mudança na realocação dos recursos, 

mas ainda não foi concluída a avaliação 

da eficiência antes e depois da autonomia. 

Ainda que a literatura acadêmica seja às 

vezes crítica em relação à 

descentralização8, na maioria dos casos a 

crítica estaria melhor dirigida aos 

fracassos em sua implementação. É claro 

que não existe um modelo perfeito de 

implementação devido ao fato de que o 

que conta são os princípios em que se 

baseia o instrumento, e não o instrumento 

em si. No caso da Nicarágua, a passagem 

de um sistema socialista para uma 

economia de mercado tornou 

particularmente difícil encontrar o 

instrumento adequado, devido à forte 

probabilidade de que um corpo de teoria 

só viesse a surgir depois de contar-se 

com um corpo de prática.  

                                                 
8 Exemplos recentes são apresentados em 
Carnoy, Martin e Cláudio de Moura Castro, 
1997, “A melhoria da educação na América 
Latina: e agora, para onde vamos?” in: de 
Moura Castro, Cláudio e Martin Carnoy, 1997. 
Como anda a reforma da educação na América 
Latina? Editora Fundação Getulio Vargas, Rio 
de Janeiro. Alguns argumentos extremos contra 
a descentralização em geral podem ser vistos 
em Proud’homme, Rémy, 1995. “The Dangers 

 

2.2 As características da autonomia 

escolar 

 

Na Nicarágua, a autonomia escolar 

baseia-se em três elementos: (i) uma 

transferência fiscal para as escolas com 

base em critérios técnicos e de eqüidade; 

(ii) o controle dos pais sobre a 

transferência fiscal para o nível da escola; 

e (iii) a plena autoridade do conselho 

escolar local sobre as decisões de 

contratação e demissão. Cada escola 

autônoma é dirigida por um Consejo 

Directivo Escolar composto de pais de 

alunos, do presidente do Consejo de 

Padres de Familia (Conselho dos Pais de 

Família), do diretor da escola, de até três 

professores e do presidente do centro de 

alunos. 

Na Tabela 2 mostra-se um resumo das 

funções de gestão do Conselho Diretor da 

Escola. Os pais têm a maioria dos votos. 

Cada escola pública deve ter um 

Conselho de Pais de Família eleito por 

voto secreto entre uma lista de candidatos 

                                                                       
of Decentralization.” The World Bank Research 
Observer, 10(2):201-220. 
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que devem ter filhos na escola.9 O diretor 

é selecionado pelo conselho escolar entre 

os nomes de uma lista curta de 

candidatos cuja elegibilidade tem de ser 

previamente aprovada pelo Ministerio de 

Educación, com base em critérios 

profissionais 10. 

A eleição do diretor pela comunidade 

escolar tem sido um importante 

instrumento na despolitização do sistema 

educacional. Depois das eleições de 1996 

a nova administração trabalhista substitui 

muitos diretores de entidades estatais – 

dos hospitais, por exemplo – para dar 

lugar a novos funcionários considerados 

politicamente “confiáveis”. O fenômeno 

não ocorreu no MED, em grande parte 

porque o sistema de eleição de diretores 

constituiu-se em obstáculo às decisões 

centralizadas. Dois anos mais tarde, 

contudo, com a nomeação de um novo 

                                                 
9 Além disto, os candidatos ao Consejo 
Directivo Escolar ou ao Consejo de Padres de 
Familia devem saber ler e escrever, devem ter 
uma boa posição na comunidade e bons 
antecedentes policiais e não devem ter, nem 
negócios, nem relações familiares com a 
escola. Fonte: Ministerio de Educación, 
Secretaría de Coordinación Departamental, 
1998. “El Consejo de Padres de Familia.” 
Manágua. 
10 Atualmente os candidatos são escolhidos 
através de um sistema transparente de 

ministro com fortes aspirações políticas, 

foi proposto que o Ministerio de Educación 

escolhesse o diretor entre os nomes de 

uma lista tríplice apresentada pelo 

conselho escolar. As diferenças talvez 

sejam sutis do ponto de vista operacional, 

mas são certamente significativas do 

ponto de vista político, em termos da 

percepção do diretor da lealdade devida 

ao ministro, em relação àquela devida ao 

conselho escolar. No ano 2000, com a 

nomeação de outro ministro, foi 

restabelecido o sistema original. O 

ocorrido ilustra as tensões que ocorrem 

entre modelos de participação cidadã e as 

aspirações de burocracias estatais, bem 

como a fragilidade de modelos de 

mudança ainda não incorporados ao 

contexto legal. 

O conselho escolar se reúne pelo menos 

uma vez ao mês e a maior parte das 

decisões é tomada por maioria simples. 

Todos os acordos e decisões são 

informados por escrito para que tenham 

validade legal. Mensalmente, o conselho 

deve emitir um relatório com as entradas 

de dinheiro e os gastos e colocá-lo em 

                                                                       
pontuação. O candidato que obtém o maior 
número de pontos é designado diretor. 
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local onde todos os pais possam vê-lo, 

enviando uma cópia à Delegacia Municipal 

do Ministério da Educação. Todas as 

decisões do Conselho devem atender, 

além dos dispositivos constitucionais, às 

normas e aos padrões do MED. 

Como se mostra na Tabela 2, o Consejo 

Directivo Escolar dirige a escola, mas o 

diretor também desempenha um papel 

importante na gestão da mesma, dado 

que grande parte das informações 

apresentadas ao conselho e muitas das 

decisões ali tomadas dependem, em 

grande medida, da capacidade técnica, 

das qualidades de liderança, da iniciativa e 

das habilidades de comunicação do 

diretor. Em outras palavras, a qualidade 

da gestão do Consejo Directivo Escolar 

depende muito da qualidade do diretor da 

escola. 

 

 

 

 

Tabela 2.  Funções de gestão e supervisão dos Consejos Directivos Escolares 

Gestão Acadêmica • Adaptar o plano de trabalho educacional nacional às condições 
locais  

• Aprovar a adaptação dos programas dos cursos e da jornada 
escolar 

• Revisar e aprovar as normas internas e seu cumprimento dos 
padrões nacionais 

Conteúdo acadêmico • Decidir sobre os cursos eletivos e sua equivalência acadêmica 
• Selecionar os textos de estudo 
• Aprovar as adaptações complementares ao currículo básico 

Supervisão acadêmica • Aprovar as normas e métodos para avaliação dos alunos 
• Supervisionar e verificar a correta execução das decisões do 

Conselho  
• Supervisionar o cumprimento pela escola dos requisitos  quanto à 

carga acadêmica 
Gestão do pessoal • Assumir o papel de empregador, com a faculdade de contratar e 

demitir os professores 
• Nomear o diretor da escola e aplicar o poder de veto com relação à 

nomeação do diretor suplente e do pessoal 
• Pedir a assistênc ia do Ministerio de Educación na avaliação dos 

professores 
Supervisão financeira  • Aprovar o orçamento escolar, incluindo a transferência em bloco do 

Ministerio de Educación, os direitos de matrícula, os donativos e 
qualquer outra fonte de renda e os gastos  projetados. 

• Definir as cotas voluntárias regulares e extraordinárias de matrícula 
que seriam pagas pelos pais e decidir em que serão gastas 
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Supervisão administrativa  • Supervisionar a presença dos professores e alunos 
• Resolver os recursos com relação às sanções aplicadas aos alunos 
• Revisar e aprovar os incentivos e sanções dos professores  

Responsabilidade pelos 

resultados 

• Prestar contas do desempenho financeiro e administrativo aos pais 
e à comunidade, de forma pública e transparente. 

• Exigir do diretor a apresentação de relatórios regulares sobre o 
desempenho acadêmico, financeiro e administrativo, incluindo a 
aplicação do orçamento, a composição da folha de salários e a 
manutenção da infra-estrutura. 

• Trabalhar em estreita colaboração com o Consejo de Padres de 
Familia 

 

No nível da comunidade, o Consejo de 

Padres de Familia é a principal entidade 

que representa os interesses dos pais no 

sistema de ensino público. Como tal, ele 

pode eleger seus representantes no 

Consejo Directivo Escolar, propor 

mudanças e ajustes ao Consejo Directivo 

Escolar e chamar sua atenção para 

qualquer sugestão de melhoria do 

desempenho escolar. Também é o 

principal apoio do Consejo Escolar em 

relação aos direitos de matrícula e às 

atividades de arrecadação de fundos.  

Todas as escolas autônomas estão 

obrigadas a desenvolver um Consejo de 

Padres de Familia. Qualquer decisão 

tomada, seja pelo Consejo Directivo 

Escolar, seja pelo Ministerio de Educación 

pode ser objeto de recurso do Consejo de 

Padres de Familia ante o Consejo 

Educacional Municipal, que é o próximo 

nível de autoridade central na pirâmide da 

autonomia. Caso necessário, a apelação 

pode passar ao Consejo Educacional 

Departamental [estadual] e, caso isto seja 

requerido, à Asamblea de Consejos 

Educacionales Departamentales 

[Assembléia de Conselhos Educacionais 

Departamentais] em nível nacional ou, por 

último, ao Consejo Educacional Nacional, 

autoridade final com respeito às decisões 

que afetam o ensino público.11 No nível da 

escola, a função central do Ministerio de 

Educación é primordialmente uma função 

de supervisão. Para cumprir sua função 

supervisora e normativa o Ministerio de 

Educación pode intervir nos assuntos de 

uma escola local se a escola:  

♦  se negar a aplicar as provas 

padronizadas peara medir o 

rendimento dos alunos; 

                                                 
11 O sistema de apelação refere-se apenas aos 
assuntos pertinentes à aplicação da política 
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♦  se negar a participar das 

atividades cívicas de presença 

obrigatória; 

♦  fechar antes do número 

mínimo de dias escolares 

requerido pelo Ministerio de 

Educación; 

♦  não aplicar a disciplina ou 

relaxar demasiado a aplicação 

de sanções; 

♦  não monitorar corretamente a 

presença dos professores e 

alunos; 

♦  se mostrar negligente em suas 

funções financeiras e 

administrativas; 

♦  não cumprir com suas 

obrigações de divulgar as 

informações ou com sua 

responsabilidade pelos 

resultados 

♦  ou, ainda, se houver corrupção; 

Em qualquer dos casos anteriores, o 

Ministerio de Educación pode impor 

sanções à escola ou ao diretor, podendo 

até pedir a renúncia deste. No entanto, se 

                                                                       
educacional. Alguns problemas podem 

a escola não estiver de acordo com a 

natureza ou o alcance da intervenção do 

Ministério, tem plena autoridade para 

recorrer ao processo de apelação em 

nível municipal, departamental e nacional 

descrito anteriormente. Esta estrutura 

institucional foi totalmente desenhada de 

forma completamente casuística, devido 

ao fato de que a Nicarágua não contava 

com uma Lei de Educação12 que regesse 

o ensino publico.13 As autoridades do 

Ministerio de Educación e os diretores das 

escolas foram, aos poucos, percebendo 

que, se em 1993 tivesse sido proposta 

uma Lei de Educação referente à 

autonomia que implicasse uma mudança 

de paradigma no provimento da educação 

pública, esta se arrastaria no Congresso 

por anos a fio. O Ministério decidiu que, do 

ponto de vista tático, melhor seria 

implementar, simplesmente, um programa 

de autonomia, aperfeiçoar seu conteúdo e 

obter o apoio da comunidade antes de 

                                                                       
corresponder mais ao sistema judicial. 
12 Em 1998 foi submetida ao Congresso uma 
nova Lei de Educação que define a autonomia 
das escolas, mas esta lei ainda está pendente 
de discussão e aprovação.  
13 O contrato assinado entre o Ministerio de 
Educación e cada escola requer a emissão de 
cheques mensais da conta do Ministério para 
cada escola autônoma, uma tarefa que 
consome grande tempo.  
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submetê-lo a debate e aprovação no nível 

político14. Esta implementação foi possível 

graças ao fato de que, na ausência de 

uma Lei de Educação, o MED gozava de 

grande autoridade discricionária. Vista em 

retrospecto, esta decisão tática foi 

extremamente importante, porque permitiu 

iniciar logo o programa da autonomia, 

deixando as batalhas legislativas para um 

momento posterior. 

Complementando as novas 

responsabilidades das escolas locais no 

modelo da autonomia, o Ministerio de 

Educación central concentra seus 

esforços nas seguintes funções (Tabela 

3): 

                                                 
14 Este ponto está bem apresentado in 
Gershberg, Alec Ian, 1997. “Reform Carts and 
Legislative Horses: Education ‘Decentralization’ 
Processes in Mexico and Nicaragua.” The New 
School for Social Research, Nova Iorque.  



Tabela 3.  Resumo das funções centrais do Ministerio de Educación no sistema de autonomia 
escolar 

Acadêmicas  • Currículo básico 
• Coordenação acadêmica 
• Assistência técnica 
• Aperfeiçoamento docente 
• Provas de rendimento 
• Sistemas de informações 

Financeiras e administrativas • Orçamento educacional nacional 
• Transferências fiscais 
• Auditoria 
• Responsabilidade financeira 

Desenho e supervisão das políticas • Objetivos educacionais nacionais 
• Estratégia educacional nacional 
• Normas nacionais padronizadas  
• Supervisão acadêmica 
• Pesquisa e avaliação 
• Análise das políticas 

 

2.3   A autonomia na prática 

 

Para passar a ser autônoma, uma escola 

deve assinar com o Ministerio de 

Educación um contrato mediante o qual 

recebe uma transferência mensal de 

fundos com base em uma fórmula que 

contempla o número de alunos, a 

localização da escola e o registro escolar 

de repetência e deserções. A escola tem 

pleno controle sobre o uso dos fundos, 

desde que cumpra com alguns requisitos 

técnicos  como o número máximo de 

alunos por turma. Ainda mais importante, 

a escola tem pleno controle sobre a 

seleção de seu pessoal, com autoridade 

para contratar e demitir os professores e 

adotar um estilo administrativo de 

empresa privada. 

O tamanho nominal da transferência fiscal 

é determinado por uma fórmula 

transparente, e o controle da transferência 

é determinado pelo Consejo Directivo 

Escolar, do qual participam pais, 

professores e alunos. Este mecanismo 

simples permite que os pais tenham 

direito a opinar e controlar, dando-se a 

eles uma maioria de votos no conselho, 

além de atribuições legais para contratar e 

demitir o pessoal docente, inclusive o 

diretor da escola. Também lhes é 

facultado estabelecer aportes adicionais 

que devem ser feitos pelos próprios pais e 

utilizar o orçamento para retribuir aos 
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professores que demonstrem bom 

desempenho.15   

O contrato inicial de autonomia entre o 

Ministerio de Educación e a escola tem 

uma cláusula de exceção para a escola. 

Os professores podem escolher se 

desejam voltar à condição original ao final 

do contrato inicial de um ano, sem afetar 

sua antigüidade dentro do contrato de 

negociação coletiva entre o sindicato e o 

MED. Esta cláusula dá consideráveis 

garantias aos professores com relação a 

sua estabilidade dentro do sistema e ajuda 

a obter apoio para a participação da 

escola no programa de autonomia. 

No início da autonomia, produziu-se uma 

significativa oposição de parte dos 

sindicatos, especialmente os de 

esquerda, que descreviam a autonomia 

escolar como um sinistro esquema 

neoliberal cuja finalidade seria a 

privatização da escola pública. Sem 

embargo, sua oposição ao programa não 

                                                 
15 Esta seção se baseia nas seguintes 
publicações do Ministerio de Educación: “La 
Descentralización Escolar en Nicaragua. Un 
nuevo modelo de participación para el desarrollo 
de la educación” 1998; “Estrategia de la 
descentralización educativa” 1997; “Consejos 
Directivos Escolares. Manual de conocimientos 
básicos” 1998; “Autonomía escolar. Participar y 
decidir, un lema hecho realidad” 1998. 

teve muito efeito sobre o desenvolvimento 

do mesmo, dado que o Ministerio de 

Educación negociou diretamente com os 

professores de cada escola, sem ter de 

tratar com os líderes sindicais durante o 

processo de negociação. Como resultado, 

e porque tardaram a perceber que a 

participação no programa não era um 

assunto nacional, mas local, os líderes 

sindicais não puderam montar uma 

campanha eficaz contra a autonomia. 

Além disto, do ponto de vista dos 

professores, o fato de tratar diretamente 

com o Ministerio de Educación foi visto 

como uma maneira mais conveniente de 

melhorar suas remunerações e condições 

de trabalho do que um processo de 

negociação coletiva cujos benefícios 

seriam distribuídos entre todos os 

professores, independente de seus 

desempenhos particulares. 

Em 1993, as primeiras 20 escolas 

secundárias inscreveram-se no programa. 

Estas escolas foram cuidadosamente 

escolhidas com o intuito de maximizar o 

êxito: seus professores eram pessoas 

inovadoras e dispostas a correr riscos. 

Também foram muito eficazes no trabalho 

com seu corpo docente, levando-o aceitar 
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a participação no programa. Alguns 

desses diretores estavam genuinamente 

interessados no conceito da autonomia 

escolar com um mecanismo chave para 

melhorar a eficiência das escolas, a 

qualidade da educação e a participação 

dos pais, bem como para restabelecer o 

contrato social com os pais e a 

comunidade.16 Devido, em grande parte, à 

resposta positiva dos Consejos Directivos 

Escolares, as remunerações dos 

professores nestas 20 escolas 

autônomas aumentaram em mais de 50% 

durante o primeiro ano de operação, 

levando muitas escolas secundárias a 

decidir incorporar-se ao sistema de 

autonomia (Fig. 1) 

                                                 
16 De acordo com Ana Luisa Sánchez, diretora 
da primeira escola secundária que se converteu 
em escola autônoma, muitos dos 
melhoramentos realizados sob o sistema da 
autonomia – bandas mais bem equipadas; 
remodelação das instalações escolares em 
nível melhor que o médio – tiveram mais 
impacto no estado de ânimo dos membros da 
escola que nos aspectos acadêmicos, mas 
estas mudanças permitiram que os pais de 
alunos se sentissem orgulhosos de sua escola. 
Uma vez atravessado este umbral, os pais 
começam a fazer pressão por melhores 
padrões acadêmicos. 



Fig. 1  Participação das Escolas Secundárias no Programa de Autonomia
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O número de alunos cobertos pelo programa de autonomia aumentou drasticamente, 

especialmente no nível secundário. A maioria das escolas secundárias de grande porte— com 

500 alunos ou mais – são autônomas e 81% dos alunos do ensino secundário do país 

freqüentam escolas autônomas (Tabela 4). Em 1995, algumas escolas básicas começaram a 

solicitar a autonomia. (Fig. 2).  

 

Fig. 2 Participação de Escolas Primárias no Programa de Autonomia 
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Ainda que se tenha outorgado autonomia a um número significativo de escolas básicas, muitas 

ficaram fora do sistema – o Ministerio de Educación mostrou-se resistente à concessão de 

autonomia às escolas que não têm capacidade de gestão ou recursos humanos adequados 

para gerir a autonomia. Outro fator que afeta as escolas básicas é a pobreza: o nível de 

pobreza entre os pais mais jovens é mais alto que entre os pais de alunos do ensino secundário 

e, portanto, o apoio necessário para o aumento dos salários dos professores tende a ser mais 

modesto. Muitos pais com três alunos no ensino básico – o número de irmãos que se verifica 

com maior freqüência17—queixaram-se de que enfrentavam dificuldades para pagar as 

mensalidades voluntárias. Ainda assim, tanto o número de escolas básicas autônomas, como 

sua taxa de participação são muito significativos. 

 

Tabela 4.  Cobertura de alunos e professores no programa de autonomia 

 1997 1998 

Percentual de alunos do secundário 73% 81% 

Percentual de alunos do ensino 
básico 

37% 47% 

Percentual de professores do 
secundário 

n.d 78% 

Percentual de professores do 
ensino básico  

n.d 41% 

Fonte:  Dirección Financiera, MED 

 

 

 

                                                 
17 O “Estudio de Medición de los Niveles de Vida” de 1993 mostra que, em média, há três crianças em 
idade escolar por família. Isto é coerente com as observações dos diretores do ensino básico entrevistados 
em Ciudad Sandino em agosto de 1998.  
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2.4 A transferência fiscal  

 

O mecanismo básico para o 

financiamento das escolas autônomas é 

uma transferência fiscal determinada 

mediante uma fórmula que inclui um 

montante básico por aluno, mais 

financiamento compensatório ligado à 

retenção dos alunos, com o intuito de 

incorporar um aspecto básico do 

desempenho escolar.18 Esta transferência 

fiscal é complementada por aportes locais 

– seja em dinheiro, seja em outros 

benefícios – cuja magnitude fica a critério 

das respectivas escolas. Este tipo de 

mecanismo de financiamento é uma das 

principais áreas de conflito, devido à 

possibilidade de desigualdades na 

alocação das transferências fiscais a 

escolas com diferentes necessidades de 

financiamento e devido ao perigo de que 

exerça pressão excessiva sobre as 

contribuições locais para o financiamento 

das escolas. 

                                                 
18 Winkler, Donald, 1994. Op. cit. 

A transferência mensal às escolas 

autônomas é calculada da seguinte 

maneira: 

1º Passo: Número de Alunos Matriculados 

= (Número Inicial de Alunos Matriculados x 

1- Taxa de Deserção Ajustada19) 

2º Passo: Alocação da Despesa Docente 

e Administrativa. A cifra correspondente 

ao número de alunos matriculados do 1º 

Passo é classificada dentro de uma faixa 

que determina o número esperado de 

pessoal docente e administrativo que o 

Ministerio de Educación pagará em cada 

escola. Por exemplo, para uma escola 

secundária, a cifra correspondente ao 

número de alunos matriculados do 1º 

Passo é classificada de acordo com os 

tipos de escola mostrados na Tabela 5 

abaixo.20 

                                                 
19 A taxa de deserção tem uma margem de 5 
pontos percentuais; assim, por exemplo, se a 
taxa de deserção corresponde a 8,5%, o 
número de alunos matriculados se reduz em 
3,5%. 
20 Esta escala baseia-se em um equilíbrio entre 
as cifras reais obtidas no campo e as 
recomendações do Banco Mundial.  Ver: Banco 
Mundial, 1994. “Staff Appraisal Report”, 
Relatório No. 13705-NI, Anexo 13. Washington 
D.C. 



 

Tabela 5.  Despesas docentes e administrativas segundo o número de alunos 
matriculados nas escolas secundárias 

Categoria 1 2 3 4 5 6 

Número mínimo 
de alunos 

0 225 376 526 751 1051 

Número máximo 
de alunos 

224 375 525 750 1050 1350 

Coeficiente 
professor/aluno 

30 30 35 40 40 50 

Número esperado 
de alunos  

150 300 450 800 1200 2000 

Número esperado 
de professores  

5 10 15 20 30 40 

Número esperado 
de 
administradores  

1 4 4 6 10 12 

Fonte:  MED, Dirección Financiera.   

 

3º Passo: Transferência Fiscal = (N° 

Esperado de Professores x Salário Médio 

dos Professores) +  (N° Esperado de 

Administradores x Escala Salarial 21) + 

Benefícios Marginais Proporcionais + 

5,94% dos salários totais para materiais 

escolares. 

A transferência resultante pode traduzir-se 

em significativos ganhos financeiros para 

                                                 
21 As despesas com salários dos professores 
baseia-se em uma média. A despesa de 
salários dos administradores baseia-se nos 
salários individuais médios  por tipo de 
administrador, para distinguir, por exemplo, o 

um escola se o número de alunos 

matriculados for classificado no nível 

inferior de uma determinada faixa, fato que 

incentiva algumas escolas do limite 

superior de uma faixa a aumentar o 

número de alunos matriculados (ou a 

reduzir as taxas de deserção) e alcançar 

o patamar para uma transferência 

significativamente mais alta. Atualmente, o 

Ministerio de Educación não conta com 

um mecanismo eficiente para verificar de 

forma rápida o número de alunos 

                                                                       
salário de uma secretária do salário do diretor 
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matriculados, mas terá brevemente de 

iniciar algum tipo de processo de 

verificação para que o sistema se 

mantenha transparente. 

Com relação à maneira de compensar as 

escolas localizadas em áreas pobres, o 

MED usa a escala de salários para as 

áreas rurais e o número de alunos por 

turma como mecanismos 

compensatórios. Os salários rurais são 

mais altos que os urbanos e as áreas 

rurais tendem a ter coeficientes 

professor/aluno menores, especialmente 

nas escolas básicas que ensinem várias 

séries simultaneamente. Nos casos em 

que as escolas rurais estejam agrupadas 

em torno de uma escola imã (em um 

acordo denominado Núcleos Educativos 

Rurales Autónomos), o grupo se classifica 

como escola grande, com o que fica 

também favorecido pela fórmula de 

transferência. A atual fórmula de 

transferência pode ser consideravelmente 

melhorada. Seu desenho atual, no 

entanto, se baseia na simplicidade e na 

transparência, cruciais para a 

compreensão e o apoio dos professores e 

pais. Se esta fórmula inicial fosse mais 

                                                                       
da escola 

complicada, o mais provável é que pais e 

professores considerariam que lhe faltava 

transparência. Além disto, a fórmula deixa 

claro que a manutenção e o financiamento 

de materiais escolares adicionais são 

responsabilidades locais. A maior parte do 

investimento de capital, como aquele 

destinado à reorganização das escolas 

básicas, encontra-se atualmente sob a 

responsabilidade do Fondo de Inversión 

para Emergencias Sociales [Fundo para 

Investimento em Emergências Sociais] 

(FIES), que também começou a financiar 

a manutenção das escolas das áreas 

rurais em colaboração com os governos 

locais. Como resultado, os fundos 

arrecadados pelas escolas locais ficam 

destinados a melhorar a remuneração dos 

professores, e a outros melhoramentos 

adicionais para a escola. 

 

2.5  A função das mensalidades no 

sistema de autonomia escolar 

 

A principal queixa dos professores por 

ocasião da mudança de governo em 1990 

relacionava-se aos baixos salários.  Em 

1993, quando a economia se havia 
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estabilizado e a hiperinflação fora 

controlada, os salários dor professores do 

ensino básico variavam entre US$40,00 e 

US$60,00 mensais22, com um salário 

líquido médio de aproximadamente 

US$100,00 por mês.23 Como é preciso 

levar em conta os incentivos pessoais 

quando se desenha uma alteração nas 

políticas que poderia afetar a permanência 

e a estabilidade trabalhista dos 

professores, desde o início o Ministerio de 

Educación debateu o problema da 

remuneração com os diretores das 

escolas. Nestes debates, ficou evidente 

                                                 
22 Em termos anuais, depois de considerar as 
pensões, férias e outros pagamentos, os 
gastos por professor variaram entre US$90,00 e 
US$120,00 por mês. Esses salários e gastos 
por professor aplicam-se aos anos de 1991 a 
1998 para os professores das escolas 
centralizadas. Fonte: Ministério de Educación, 
Dirección General Financiera. “Ejecución 
Presupuestaria de 1990 a 1997 y Presupuesto 
1998.” Relatório financeiro apresentado ao 
Ministério da Fazenda. 
23 O salário líquido inclui outras rubricas não 
relacionadas com o salário, como um bônus 
que representa o pagamento de um 13º salário 
e ajustes de salário por tempo de serviço, 
subsídios por alocação de zona, as 
bonificações para aperfeiçoamento dos 
professores e outros benefícios. Os gastos 
totais com as remunerações dos professores 
incluem as rubricas anteriores mais os 
benefícios marginais. Ver Arcia Gustavo e 
Myriam Quispe-Agnoli, 1994. “Recuperación de 
Costos para la Capacitación de Maestros y la 
Producción y Distribución de Material 
Educativo.” Relatório de consultoria 

que para obter o apoio dos professores o 

MED teria de dar-lhes algo em troca da 

possível perda da estabilidade no 

emprego: a possibilidade de aumento das 

remunerações. 

Com o apoio das 20 escolas secundárias 

iniciais, o Ministerio de Educación iniciou o 

primeiro ano do programa de autonomia 

no entendimento de que os professores 

destas escolas e o próprio MED 

trabalhariam junto com os Consejos 

Directivos Escolares  para aumentar os 

salários dos professores. Durante esta 

etapa chave, o benefício médio para os 

professores destas escolas em termos de 

salários foi de 50%. Os salários eram 

pagos em dinheiro e eram cobrados com 

muito melhor disposição que nas escolas 

centralizadas. Os fundos para 

complemento dos salários dos 

professores provinham das cotas de 

matrícula autorizadas pelo Consejo 

Directivo Escolar. A mensalidade 

autorizada pelo conselho correspondia a 

10 córdobas por aluno do secundário—o 

equivalente a US$1,7 em 1993 e US$0,93 

em 1998. O conselho poderia autorizar a 

                                                                       
apresentado ao Projeto BASE, Ministerio de 
Educación, Manágua. 
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cobrança de taxas adicionais em 

determinados momentos. 

O uso dos direitos de matrícula para 

complementar os salários dos 

professores tornou-se um elemento chave 

para garantir o apoio destes nos anos 

seguintes, dado que constituía uma 

evidência concreta dos benefícios 

derivados da participação na autonomia 

escolar. Independente de quão bem 

intencionado fosse o debate das políticas 

sobre eqüidade financeira e eficiência de 

custos nesse momento, como ponto de 

partida era eminentemente sensato do 

ponto de vista político aumentar primeiro 

os salários e ajustar o processo de 

autonomia posteriormente. 

A reação dos pais à cobrança dos direitos 

de matrícula variou. Alguns reclamaram 

devido a seu nível de pobreza, enquanto 

outros queixaram-se à imprensa de 

supostos abusos dos diretores das 

escolas que manipularam os conselhos 

escolares para autorizarem matrículas 

mais altas. O que parece claro, contudo, é 

que o nível de oposição às matrículas está 

diretamente relacionado com a pobreza. 

O Ministério de Educación vem debatendo 

as formas de encontrar um equilíbrio 

adequado entre a obrigação do estado de 

proporcionar educação básica gratuita e o 

papel das matrículas na criação de um 

sentido de propriedade e responsabilidade 

pelos resultados entre os pais. De modo 

geral, a opinião pública mantém um grau 

de desconfiança em relação às matrículas 

escolares, denunciadas que foram pela 

esquerda como evidência concreta de que 

o governo estaria, ou promovendo a 

privatização da educação,24 ou abdicando 

de suas responsabilidades. O debate 

público das políticas sobre autonomia 

escolar na Nicarágua continua centrado 

no problema dos direitos de matrícula.  

O aspecto positivo é que as matrículas 

foram utilizadas para melhorar os salários 

dos professores e as condições físicas 

das escolas em uma época em que as 

finanças públicas não suportariam um 

aumento nos gastos educacionais. O 

aspecto negativo é que os pais se 

queixam de que a má situação econômica 

faz que as matrículas sejam uma pesada 

                                                 
24 Para uma análise lúcida do impacto dos 
direitos de matrícula sobre o estado de ânimo 
dos pais e da opinião pública, ver Gershberg, 
Alec Ian, 1997.  “Decentralization, Citizen 
Participation, and the Role of the State:  The 
Autonomous Schools Program in Nicaragua.” 
Latin American Perspectives (em fase de 
impressão). 
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carga para o orçamento familiar.  Além 

disto, houve reclamações de que os 

Consejos Directivos Escolares  estariam 

sendo enganados pelos diretores das 

escolas, ou, simplesmente, que sofriam 

coerção para que autorizassem aumentos 

que excediam a capacidade de 

pagamento dos pais. Para resolver esta 

situação, o Ministerio de Educación criou 

isenções para os pais pobres e fixou 

limites máximos com o intuito de acabar 

com os abusos. Do ponto de vista 

meramente econômico, as matrículas 

podem ser um problema se os 

professores não correspondem, 

entregando uma educação de melhor 

qualidade. O simples aumento das 

matrículas sem melhora da produtividade 

dos professores eqüivale a uma mera 

mudança ascendente da curva de custos.  

Com o decorrer do tempo, o aumento do 

custo unitário diminui a demanda de 

educação entre os elementos mais 

pobres da sociedade. Ao estabelecer 

limites máximos para as matrículas e 

responder às reclamações, o Ministério 

de Educación está desenvolvendo 

lentamente uma receita adaptada às 

condições da Nicarágua, sem perder a 

direção da própria reforma. É preciso 

recordar que a autonomia das escolas 

continua em fase inicial de 

desenvolvimento e que a idéia é manter 

constantes os princípios em que se 

baseia a autonomia escolar, e não os 

aspectos específicos de uma dada receita 

para sua implantação.25 Ainda assim, é 

preciso analisar o tema das matrículas e 

sua influência sobre a eqüidade financeira, 

seu impacto nos gastos familiares e nas 

remunerações dos professores. Até o 

momento, o Ministerio de Educación tem 

poucas informações a respeito do papel e 

da importância das matrículas nas 

finanças escolares, e do correspondente 

impacto como componente das políticas 

de autonomia escolar. 

 

3.  Descentralização, responsabilidade 

pelos resultados e o contrato social 

 

Ainda que eficiências operacionais e de 

alocação de recursos tenham sido 

importantes razões para descentralizar a 

                                                 
25 Crouch, Luis, 1995.  Financing Secondary 
Expansion in Latin America: An estimation of 
magnitudes required, and private and 
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educação na Nicarágua, a razão mais 

importante na implantação da autonomia 

das escolas públicas foi a democratização 

da educação através da promoção de 

maior participação dos pais e da redução 

da intromissão do Estado nos direitos 

destes. A autonomia escolar se 

transformou em um veículo de fato para 

aumentar a responsabilidade pedagógica 

e administrativa do sistema educacional e 

para o restabelecimento do contrato 

social26.  

Em termos de responsabilidade 

pedagógica, o Ministerio de Educación se 

deu conta de que uma escola 

descentralizada deve buscar a pertinência 

de seu currículo e submeter 

continuamente à prova o rendimento dos 

alunos com a finalidade de monitorar os 

resultados e ser capaz de prestar contas 

à sociedade. Assim, o MED iniciou um 

processo de reforma curricular e 

começou o desenho, a medição e a 

                                                                       
decentralized options.  Center for International 
Development, Research Triangle Institute.  
26 Para uma análise geral da responsabilidade 
pedagógica, ver Ladd, Helen, 1996.  Holding 
Schools Accountable. Washington D.C.: The 
Brookings Institution. Para uma análise geral da 
experi6encia nos Estados Unidos, ver 
Hanushek, Eric, 1994.  Making Schools Work:  

análise do desempenho escolar, o que 

finalmente passará a fazer parte de um 

sistema nacional de medição e 

apresentação de relatórios sobre o 

rendimento escolar.27   

Em termos do contrato social o MED 

dependeu do controle local sobre os 

recursos escolares. A evidência com 

respeito à incidência e ao impacto do 

contrato social é ainda incipiente em 

muitos países, mas, a julgar pelos 

resultados das avaliações das escolas 

descentralizadas em El Salvador e das 

escolas Fe y Alegría no Equador, a 

importância do contrato social vai-se 

tornando bastante visível28. Depois de 

décadas de concentração nos insumos 

                                                                       
Improving performance and controlling costs.  
Washington D.C.: The Brookings Institution. 
27 Apesar disto, o Ministerio de Educación 
precisa considerar a possibilidade de dar 
assessoria às escolas locais na tarefa de 
explicar os resultados das provas aos pais, 
com o fim de gerar um clima adequado para a 
responsabilidade pedagógica.  
28 Guido Béjar, Rafael, 1997.  “Concertación y 
compromiso: Dinámica de la reforma educativa 
en El Salvador, 1989-1996.” in Alvarez, 
Benjamín e Mónica Ruiz-Casares, 1997. 
Senderos de Cambio. Washington D.C.: 
Academy for Educational Development; Monge, 
Patricia, Courtney Harold e Gustavo Arcia, 
1996. “Hacia la provisión privada de la 
educación fiscal: El caso de las escuelas Fe y 
Alegría en Guayaquil.” Fundación Ecuador, 
Quito e Center for International Development, 
Research Triangle Institute, Carolina del Norte, 
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educacionais, a comunidade educacional 

vem reconhecendo agora que a 

participação dos pais e da comunidade é 

fator de extrema importância na 

determinação do rendimento. 

 

3.1. Um primeiro olhar sobre os 

resultados do programa de autonomia 

escolar 

 

Como a autonomia escolar se encontra 

em processo de expansão e está sujeita a 

modificações substanciais, há poucas 

avaliações formais de seu desempenho.  

Os problemas metodológicos que a 

avaliação de um programa permanente 

apresenta são muitos:  

• dado que a autonomia teve 

início nas melhores escolas, é 

impossível contar com um 

desenho rigoroso, com 

tratamento e grupos de 

controle; a avaliação do 

programa deve encontrar 

algum desenho quasi-

experimental para avaliar as 

escolas antes e depois da 

                                                                       
USA.   

autonomia e examinar a 

diferença;29 

• o programa ainda está em fase 

de desenvolvimento, o que 

significa que durante um breve 

período de tempo pode haver 

diferentes percepções com 

relação à autonomia escolar 

entre os professores e as 

famílias, o que, por sua vez, 

poderia provocar alguns 

problemas de comparabilidade 

durante as avaliações 

qualitativas; 

• é provável que ainda não se 

possam observar alguns 

impactos da autonomia 

escolar. 

Com estes fatores em mente, o Banco 

Mundial iniciou uma ampla avaliação da 

autonomia escolar que continua em curso. 

A avaliação consta de duas fases: a 

primeira refere-se aos aspectos do 

                                                 
29 Cook, T. e D. Campbell, 1979. Quasi 
Experimentation: Design and Analysis Issues 
for Field Setting. Chicago: Rand McNally.  Para 
exemplos de desenhos quase experimentais 
aplicáveis à autonomia escolar, consultar 
Valadez, Joseph e Michael Bamberger, 1994.  
Monitoring and Evaluating Social Programs in 
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controle local com relação ao novo 

sistema, e a segunda ao rendimento dos 

alunos. 

A primeira fase da avaliação do Banco 

Mundial tinha três objetivos: (i) comparar o 

grau de controle local sobre a pedagogia, 

os salários, o desenvolvimento da infra-

estrutura entre as escolas autônomas e 

aquelas administradas centralmente; (ii) 

verificar a participação dos atores locais 

nas decisões das escolas e (iii) as 

percepções locais da mudança. Com este 

intuito, a equipe encarregada da avaliação 

entrevistou 73 escolas secundárias 

autônomas, 43 escolas secundárias 

centralizadas, 80 escolas básicas 

autônomas e 46 escolas básicas 

centralizadas. Os dados contêm as 

informações apresentadas por 400 

professores, 182 membros de Consejos 

Directivos Escolares e 3.000 alunos e 

seus pais. O desenho da amostra teve por 

objeto refletir o contraste entre as escolas 

autônomas e centralizadas com 

características socioeconômicas 

similares, com a finalidade de gerar um 

argumento a favor da autonomia que se 

                                                                       
Developing Countries.  Washington D.C.: 
Banco Mundial. 

baseasse em fatos. Como conseqüência, 

as escolas foram agrupadas segundo o 

número de alunos matriculados e sua 

localização para permitir comparações.  

Apesar de imperfeito devido ao problema 

do ajuste da auto-seleção,30 este desenho 

de amostra dá alguns indícios do impacto 

da autonomia sobre o direito de opinião e 

o controle no nível local. 

Os resultados da primeira fase da 

avaliação revelam o seguinte:31 

• as interpretações da autonomia 

escolar têm grande margem de 

variação entre os professores, 

os administradores e os pais. 

Os pais e os professores 

mostraram-se mais receptivos 

à autonomia quando suas 

percepções do programa se 

                                                 
30 A auto-seleção é um bom indicador em si de 
quem deseja ter direito de opinião e controle no 
ensino público. A amostra permite observar que 
os pais das escolas autônomas tinham melhor 
situação econômica e melhor educação que os 
pais das escolas centralizadas, mas eram mais 
pobres e tinham menos educação que os pais 
das escolas privadas (King et al, 1996. Op. cit., 
p.27) 
31 Fuller, Bruce e Magdalena Rivarola, 1998.  
“Nicaragua’s Experiment to Decentralize 
Schools: Views of Parents, Teachers, and 
Directors.” Paper No. 5, Working Paper Series 
on Impact Evaluation of Education Reforms.  
Development Economics Research Group, 
Banco Mundial, Washington DC. 
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ajustavam estreitamente a 

seus verdadeiros objetivos e 

características; 

• diferentes interpretações da 

autonomia traduziam-se em 

diferenças na implementação 

que, em geral, dificultavam 

mais a implantação da 

autonomia; 

• as escolas que já vinham 

tentando melhorar a qualidade 

e a eficiência da educação 

eram muito mais receptivas à 

autonomia que as escolas que 

mostravam grande fragilidade 

na entrega de educação 

pública; 

• a capacidade dos pais de 

pagar matrículas adicionais 

para aumentar a renda das 

escolas também constituiu um 

bom índice para prever o apoio 

e a aceitação da autonomia; 

• apesar de todas as 

imperfeições, as matrículas 

escolares foram úteis no 

sentido de tornar mais 

transparentes as finanças 

escolares. 

Um segundo estudo realizado por King e 

outros durante esta primeira fase abordou 

alguns dos problemas anteriores em 

maior detalhe.32   

• A autonomia escolar teve um 

impacto positivo nas escolas 

secundárias no que diz 

respeito ao controle local sobre 

a seleção e a remuneração do 

pessoal, a supervisão e a 

avaliação dos docentes e a 

preparação e implementação 

do orçamento escolar. 

• A autonomia escolar teve um 

impacto positivo nas escolas 

básicas no que diz respeito ao 

controle local sobre o 

planejamento e a 

implementação do orçamento 

e sobre a seleção e a 

remuneração do pessoal. 

                                                 
32 King, Elizabeth, Laura Rawlings, Berk Özler, 
Patricia Callejas, Nora Gordon e Nora Mayorga 
de Caldera, 1996. “Nicaragua’s School 
Autonomy Reform: A First Look.”  Paper No. 1, 
Working Paper Series on Impact Evaluation of 
Education Reforms. Policy Research 
Department, Banco Mundial, Washington D.C.  
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• Os professores das escolas 

autônomas sentem que têm 

menos influência nos assuntos 

escolares, em comparação 

com os pais e o diretor. 

• Os diretores das escolas 

autônomas sentem que 

adquiriram maior influência nos 

assuntos escolares em relação 

aos pais e aos professores. 

• Aproximadamente 50% dos 

entrevistados das escolas 

secundárias e básicas 

acreditam que a autonomia 

melhorou o desempenho 

acadêmico. 

• A maioria dos entrevistados 

informou um melhoramento na 

freqüência dos professores. 

Os resultados revelam a natureza 

tentativa do programa, posto que não 

existe ainda evidência sólida a respeito de 

uma melhoramento efetivo no contrato 

social entre os pais e os professores 

(Tabela 6).  Por outro lado, a percepção 

dos professores de que os pais têm 

atualmente mais direito a opinar e um grau 

maior de controle sobre seus salários e 

seu desempenho prepara o terreno para 

um contrato social institucional entre os 

pais e os professores, contrato este que 

se havia perdido com a centralização. 

 

Tabela 6.  Influência percebida da autonomia nas escolas secundárias (% de 
entrevistados) 

Área de influência Diretores Membros do 
Conselho Escolar 

Professores Pais 

Desempenho 
acadêmico 

    

Melhor 57,78 66,12 57,02 49,14 
Pior 0,00 4,20 3,12 14,17 
Sem efeito 42,22 29,68 39,86 36,69 
Freqüência dos 
professores 

    

Melhor 71,59 71,76 74,66 58,78 
Pior 2,41 3,20 1,52 4,98 
Sem efeito 26,00 25,04 23,82 36,24 
Participação dos pais     
Melhor 66,80 56,53 47,21 42,33 
Pior 0,00 5,72 11,53 10,77 
Sem efeito 33,2 37,75 41,26 46,90 
Fonte:  Adaptado da Tabela 8, King et al, 1997. Op. cit., p. 32 
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A informação contida na Tabela 6 sugere 

que há necessidade de reforçar a relação 

de informação entre todos os atores do 

sistema no nível local. Esta é claramente 

uma função central na etapa inicial, 

através de assistência técnica e 

financiamento adicional. As respostas dos 

diretores, dos membros dos conselhos 

escolares e dos professores são bastante 

similares. Apesar disto, suas respostas 

são muito diferentes da dos pais, cuja 

percepção da melhoria das condições e 

da falta de algum efeito derivado da 

autonomia é menos pronunciada que nos 

outros grupos. 

A segunda fase da avaliação do Banco 

Mundial está na etapa inicial. Apesar disto, 

os resultados informados por King e Özler 

a respeito do rendimento dos alunos são 

alentadores:33 

• há uma diferença no 

rendimento acadêmico entre 

as escolas que apenas têm 

                                                 
33 King, Elizabeth e Berk Özler, 1998. What’s 
Decentralization Got To Do With Learning?  The 
Case of Nicaragua’s School Autonomy Reform. 
Paper No. 9, Working Paper Series on Impact 
Evaluation of Education Reforms.  Development 

uma participação nominal no 

programa de autonomia e as 

escolas autônomas nas quais 

os pais e os professores 

assumiram o controle sobre as 

decisões escolares. King e 

Özler referem-se a este último 

grupo como escolas com 

autonomia de fato; 

• há uma relação direta e 

significativa entre o controle 

sobre os assuntos 

relacionados aos professores e 

a retenção dos alunos nas 

escolas secundárias. Naquelas 

escolas onde os pais e 

professores tinham um 

controle mais efetivo sobre os 

problemas relacionados com 

os docentes, a retenção dos 

alunos era significativamente 

mais alta que naquelas escolas 

onde a autonomia só se 

encontrava no papel; 

• as escolas onde os pais e 

professores tinham controle 

                                                                       
Research Group, Banco Mundial, Washington 
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sobre as decisões 

relacionadas com os  

professores, o rendimento 

acadêmico dos alunos do 

ensino básico, em termos das 

pontuações obtidas nas provas 

de matemática e língua, era 

significativamente melhor que 

nas escolas com menos 

controle local sobre estas 

decisões; 

• os pontos obtidos nas provas 

de língua pelas escolas 

secundárias autônomas com 

mais controle local foram 

melhores que os das escolas 

autônomas com menos 

controle local; 

• o controle local sobre as 

decisões de contratação e 

demissão, avaliação, 

capacitação e sobre as 

relações com o sindicato dos 

professores tinha maior 

impacto que as decisões sobre 

as variáveis pedagógicas como 

o tamanho das turmas, as 

                                                                       
D.C. 

adaptações curriculares, os 

textos de estudo e as jornadas 

escolares; 

• os pontos nas provas de 

matemática e língua são 

significativamente mais altos 

nas escolas secundárias em 

que os professores sentem 

que têm mais influência sobre 

as decisões escolares. 

Como exemplo do impacto acadêmico da 

autonomia escolar de fato sobre as 

escolas que só têm uma participação 

nominal no programa, King e Özler 

mostram que um aumento de 1,38 anos 

na capacitação formal dos professores do 

ensino básico estava associado a um 

aumento de 4,52% nos pontos obtidos nas 

provas de matemática por seus alunos. 

Por outro lado, um aumento de 14 alunos 

em uma determinada turma se traduzia 

em uma redução de 4,79% nos pontos da 

prova de matemática. 

Um tipo diferente de avaliação foi feito 

com o patrocínio do Banco Inter-

Americano de Desenvolvimento34. O 

                                                 
34 Gershberg, Alec Ian, 1998.  “Decentralization 
and Recentralization:  Lessons from the Social 
Sectors in Mexico and Nicaragua.” Relatório 
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objetivo desta avaliação foi determinar os 

impactos da autonomia sobre a eqüidade 

e a eficiência e sobre a gestão das 

escolas, junto com a realização de uma 

análise do processo que levou à criação 

do programa de autonomia. Esta 

avaliação está mais relacionada com a 

economia política da autonomia escolar, 

uma área considerada crucial para a 

descentralização da educação pública em 

outros países. Esta avaliação baseou-se 

em longas entrevistas com 31 diretores de 

escolas, 23 pais e 49 professores de 

áreas urbanas e rurais nos três maiores 

departamentos [estados] do país. 

Os principais resultados do estudo 

sugerem o seguinte: 

• a implementação da autonomia 

escolar antes da aprovação de 

uma Ley de Educación foi um 

mecanismo eficaz para dar 

impulso a uma reforma 

significativa, pressionando o 

legislativo a aprovar uma 

reforma que já se encontra em 

funcionamento; 

                                                                       
final apresentado em RE2/SO2, Banco Inter-
Americano de Desenvolvimento, Washington 
D.C. 

• do ponto de vista da aprovação 

no legislativo, a implantação da 

autonomia escolar através de 

convênios individuais entre 

cada escola e o Ministerio de 

Educación permitiu a 

eliminação logo de início de 

qualquer defeito fatal no 

desenho de um programa 

nacional, melhorando assim a 

probabilidade de aprovação no 

legislativo; 

• a auto-seleção das escolas no 

início do programa é positiva 

para assegurar o êxito inicial; 

não tem sentido tentar efetuar 

uma reforma piloto entre as 

piores escolas, como muitos 

programas inovadores de 

desenvolvimento tendem a 

fazer; 

• todo o contexto no que tange o 

montante e a freqüência das 

cotas de matrículas escolares 

requer significativo 

aprimoramento, dado que as 

entrevistas neste terreno 

refletem uma preocupação 

permanente com o impacto 
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financeiro das matrículas sobre 

os pais pobres e a 

possibilidade de abusos; 

• são urgentemente necessários 

melhoramentos na capacidade 

técnica dos delegados do 

Ministerio de Educación nos 

níveis departamental e 

municipal, em termos de 

gestão escolar e 

comunicações. 

A mensagem geral desta avaliação é que 

há necessidade de reforçar a função 

central na autonomia escolar. A delegação 

da autoridade ao nível local requer uma 

complementação mediante um papel bem 

definido para o Ministerio de Educación 

central, dentro dos princípios do contexto 

teórico de um sistema descentralizado. 

Atualmente, o MED parece ter pouca 

compreensão de seu papel em um 

sistema descentralizado. Como resultado, 

há um alto risco de que a 

descentralização continue limitada a uma 

transferência fiscal às escolas e a um 

apoio incerto do Ministério da Fazenda, a 

menos que o Ministerio de Educación 

central reforce seu papel de regulação e 

supervisão. 

A mensagem geral derivada da avaliação 

do Banco Mundial é que a autonomia 

escolar melhorou a gestão das escolas, 

mas ainda não se traduziu em um novo 

contrato social. As avaliações de ambos 

os bancos sugerem a necessidade de: 

• monitorar e avaliar a eficiência 

das escolas: se houver 

benefícios em termos de 

eficiência, e se estes 

benefícios forem recebidos 

principalmente pelas escolas 

locais, o programa baseado na 

autonomia será sustentável; 

• manter o melhoramento do 

aprendizado como principal 

objetivo da reforma educativa, 

e enfatizar concomitantemente 

a participação dos pais como 

base para a responsabilidade 

pelos resultados; 

• utilizar a responsabilidade 

pelos resultados – através da 

melhoria da qualidade da 

informação entre os pais e os 

atores – como motor para a 

sustentabilidade da reforma. 
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Até aqui, a evidência a respeito da 

eficiência em termos de custos é 

principalmente anedótica e está 

combinada com economias associadas à 

eficiência na gestão35. O melhor exemplo 

é o impacto monetário dos dias perdidos  

devido ao uso das folhas de pagamento 

centralizadas. Na Nicarágua, onde a rede 

bancária ainda é reduzida, os professores 

das escolas autônomas recebem seus 

salários em dinheiro da parte do diretor da 

escola, uma prática que implica uma 

economia líquida de nove dias 

pedagógicos por professor/ano. Dentro do 

princípio da subsidiariedade, as 

responsabilidades delegadas pelo governo 

central foram transferidas ao nível mais 

baixo de governo que poderia encarregar-

                                                 
35 Hanushek, Eric, 1995.  “Interpreting Recent 
Research on Schooling in Developing 
Countries.” The World Bank Research Observer 
10(2):22-246. Para evidência sobre Honduras, 
consultar: Banco Mundial, 1995. “Staff 
Appraisal Report. Honduras. Basic Education 
Project.” Country Department II, Human 
Resources Division, Latin America and the 
Caribbean Regional Office, Washington D.C. O 
caso da Venezuela está analisado in Navarro, 
Juan Carlos, et al, 1997. “La organización 
industrial de servicios de educación en 
Venezuela.” Instituto de Estudios Superiores de 
Administración (IESA), Caracas. A evidência 
sobre o Equador encontra-se in Albán Gómez, 
Enesto, 1994. “La Legislación en el ámbito 
educativo.” in Paladines, Carlos, ed. 1994. Los 
nuevos escenarios de la educación. Quito: 
Fundación Ecuatoriana de Estudios Sociales 

se das funções delegadas de maneira 

mais eficiente. Outra maneira de 

comprovar a eficiência na gestão e na 

operação é fazer uma rápida comparação 

entre duas escolas secundárias de 

Manágua: Modesto Armijo (autônoma) e 

Maestro Gabriel (centralizada). Em 1997, 

a escola autônoma tinha 3.500 alunos e 

89 professores, enquanto que a escola 

centralizada tinha 3.600 alunos e 149 

professores.  

 

4.  O futuro da escola autônoma: 

desafios que restam 

 

A autonomia escolar representa uma 

significativa promessa como bom 

instrumento para revitalizar o sistema 

educacional de uma maneira mais ampla 

que os acordos pedagógicos tradicionais 

inerentes à maioria dos projetos de 

reforma educativa. É verdade que ainda é 

imperfeita, e que será preciso introduzir 

maiores modificações à medida que 

avancem as inovações. Apesar disto, os 

encarregados das decisões estão 

reconhecendo que os problemas básicos 

da qualidade da educação estão mais 
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relacionados com a participação dos  

pais, os incentivos pessoais dados aos 

professores e a um contexto institucional 

que permita o desenvolvimento de 

inovações no uso dos limitados recursos 

humanos e monetários. A seguir 

apresenta-se uma breve lista de áreas 

que o atual modelo de autonomia escolar 

precisa desenvolver de forma mais 

profunda. Esta curta lista não é exaustiva, 

certamente, mas é altamente seletiva em 

termos dos desafios restantes para a 

reforma educativa no contexto da 

Nicarágua. 

 

4.1 Governando de baixo: o controle 

local e o restabelecimento do contrato 

social. 

 

A autonomia escolar na Nicarágua iniciou-

se com a premissa de que os pais – e não 

o Estado – têm o direito inalienável de 

determinar a educação de seus filhos. A 

função do Estado deveria consistir em 

ajudar os pais a satisfazer suas 

expectativas dentro das limitações 

culturais e financeiras da sociedade.  

Sempre que os pais careçam do nível 

fundamental de educação para atuar no 

melhor interesse de seus filhos, o Estado 

deve desempenhar o papel de “advogado”; 

não pode solapar a democracia – a base 

de sua fundação – transformando-se em 

pai de fato. A experiência do sistema 

educacional sandinista, no qual mais de 

50% do conteúdo dos textos de estudo de 

língua, ciências sociais e história era 

ideológico36, mostra claramente os 

perigos de subtrair este direito aos pais. 

Com todas as suas imperfeições, a 

autonomia escolar é um mecanismo que 

permite restituir este direito aos pais, 

dando-lhes os meio legais e financeiros 

para exercerem algum grau de escolha.  

Pelo menos, permite que apliquem o 

direito de opinar – através do Consejo 

Directivo Escolar— e o controle direto 

sobre o orçamento para efetuar 

mudanças que beneficiarão seus filhos.  A 

crítica dos pais a respeito do valor dos 

direitos de matrícula “voluntários” 

aprovados pelo conselho escolar é um 

                                                 
36 No caso de matemática, a análise mostra 
27% de conteúdo ideológico  Ramírez, Aníbal, 
1993.  Reto de la Educación en Nicaragua: 
Crítica al modelo de los años ochenta y su 
percepción en la década de los noventa.  
Manágua: Ediciones Multiforma, citado in 
Arnove, Robert, 1994.  Op. cit.  p. 101.   
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claro exemplo no qual sua opinião teve 

efeito sobre as políticas do Ministerio de 

Educación, nos níveis central e local. Em 

1996, o MED puniu –em alguns casos 

com demissão – 26 diretores de escola 

que coagiram o conselho escolar a 

aprovar matrículas superiores aos  níveis 

que eram toleráveis para suas famílias.  

Desde então, o Ministerio de Educación 

envidou consideráveis esforços por 

educar os pais a respeito do papel das 

matrículas, e trabalhou junto com os 

diretores no intuito de reduzir os abusos.  

É preciso que o MED reforce estas 

iniciativas realizando uma avaliação sobre 

a incidência dos direitos de matrícula e 

seu impacto sobre a eqüidade e o número 

de alunos matriculados, com a finalidade 

de ajudar as escolas a desenhar uma 

melhor estrutura de matrículas. Do 

mesmo modo, os atuais esforços do MED 

por capacitar as Associações de Pais e 

os Consejos Directivos Escolares a 

respeito da gestão escolar deve continuar, 

de maneira que os próprios pais possam 

transformar-se em melhores 

consumidores de educação pública. 

 

4.2 Incentivos para o desempenho: 

como relacionar a remuneração dos 

professores com o desempenho 

 

Sempre difícil, a relação da remuneração 

com o desempenho é, porém, muito 

eficaz. É preciso lembrar sempre que o 

custo de não se relacionar a remuneração 

com o desempenho é a indiferença e o 

baixo estado de ânimo. O aspecto 

principal é saber qual a melhor maneira de 

retribuir aos bons professores no contexto 

da autonomia escolar. A evidência 

empírica proveniente dos Estados Unidos 

– que mostra uma débil resposta às 

políticas de pagamento segundo o 

mérito37— não é necessariamente 

aplicável à Nicarágua, já que se poderia 

argumentar que os incentivos baseados 

em desempenho para os salários dos 

professores nos Estados Unidos estão 

ligados a um percentual muito reduzido do 

                                                 
37 Clotfelter, Charles T. e Helen F. Ladd, 1996. 
“Recognizing and Rewarding Success in Public 
Schools.” in Ladd, Helen F., ed. 1996.  Holding 
Schools Accountable. Performance-Based 
Reform in Education. Washington D.C.: The 
Brookings Institution. Para uma análise 
desapaixonada da falta de evidência a respeito 
do pagamento segundo o mérito, ver Hanushek, 
Eric, 1996. “Comments on Chapters Two, Three 
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salário base. Como resultado, qualquer 

variação no desempenho teria um efeito 

menor, ou nenhum efeito, sobre os 

incentivos salariais. 

A evidência empírica proveniente da 

Nicarágua mostra de forma consistente o 

desejo dos bons professores de receber 

melhores salários em troca de algum tipo 

de medição de desempenho. A chave aqui 

é ousar e deixar que o Consejo Directivo 

Escolar determine o tipo e o montante do 

bônus que será distribuído ao final de cada 

ano escolar e a melhor maneira de 

distribuir o bônus entre os professores. A 

idéia é que os conselhos escolares não 

estabeleçam recompensas permanentes  

(alterando o nível dos salários, por 

exemplo) relacionadas com o 

desempenho, mas que, pelo contrário, 

estabeleçam bônus em dinheiro ou outros 

benefícios diretos que sejam utilizados 

para reconhecer especificamente o 

trabalho dos bons professores e 

manifestar explicitamente o apreço da 

comunidade. Estas atividades são parte 

integrante do contrato social. A 

participação do Consejo Directivo Escolar 

                                                                       
and Four.” in Ladd, Helen F., 1996. Op. cit. 
p.128 

é crucial devido à evidência histórica de 

que o ministério da educação e os 

sindicatos de professores não se têm 

demonstrado capazes de desenhar 

vínculos entre a remuneração e o 

desempenho. 

 

4.3 Reforçando a responsabilidade 

pelos resultados: as provas de 

rendimento e a informação dos pais 

 

As provas de rendimento tendem a 

provocar reações adversas dos 

educadores por gerarem um sentimento 

enganosos de responsabilidade e a 

sensação de que os resultados das 

provas têm grande potencial de abusos.38 

Por outro lado, existe a preocupação de 

que os professores, no afã de exibir um 

bom rendimento de seus alunos, se vejam 

tentados a ensinar em função da prova, ou 

a permitir irregularidades na administração 

                                                 
38 Wolf, L., E. Schiefelbein y J. Valenzuela, 
1993. “Improving the Quality of Primary 
Education in Latin America: Towards the 21st 
Century.” Latin America and the Caribbean 
Technical Department. Regional Studies 
Program. Report No. 28. Banco Mundial, 
Washington D.C. 
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das mesmas.39 Estas preocupações 

tendem a dissipar-se se o que conta é o 

progresso ano a ano, em lugar de 

pontuações absolutas. Assim como 

muitas outras ferramentas de avaliação, 

as provas padronizadas e as pontuações 

podem ser utilizadas para cometer 

abusos. Apesar disto, as possíveis 

distorções provocadas pelos abusos são 

insignificantes em comparação com as 

distinções geradas pela falta de 

responsabilidade pelos resultados em um 

sistema que não aplique provas, porque o 

abuso nas provas provavelmente será 

esporádico, enquanto que os efeitos 

negativos de um sistema no qual não 

exista responsabilidade pelos resultados 

refletem-se em todo o sistema. 

As provas de rendimento devem ser 

estabelecidas dentro de uma política de 

informação aos pais implementada pelo 

ministério de educação central. Esta é 

uma tarefa centralizada porque tem um 

alto conteúdo de bem público nacional. 

Um sistema de informação aos pais 

permitirá que eles façam perguntas e 

peçam contas sobre o desempenho de 

                                                 
39 Clotfelter, Charles T. e Helen F. Ladd, 1996. 
Op. cit. p.24 

seus filhos em relação com o restante da 

escola, sobre o desempenho da escola 

em relação a outras escolas de 

características similares e sobre o 

desempenho do sistema comparado a si 

mesmo.40 O desafio que fica nesta área é 

utilizar as provas de rendimento para 

recompensar as boas escolas e os bons 

professores e informar aos pais sobre os 

progressos de seus filhos em termos de 

aprendizado. 

 

4.4 Reforçando a eqüidade: otimização 

das transferências fiscais 

 

A fórmula de financiamento utilizada pelo 

Ministerio de Educación é simples e 

transparente. Ainda assim, necessita 

maior desenvolvimento para chegar à 

eqüidade ou a recompensar a qualidade 

educacional. A experiência no desenho de 

transferências fiscais na América Latina 

continua mostrando que há um processo 

de aprendizado em andamento. Países 

como a Colômbia, no entanto, estão se 

esforçando por concluir a elaboração de 

                                                 
40 Clotfelter, Charles T. e Helen F. Ladd, 1996. 
Op. cit. p. 23-28. 
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uma fórmula que atenda às obrigações 

financeiras do governo central e que 

resolva o problema da eqüidade e da 

qualidade da maneira mais simples 

possível.41 

Apesar de existir um mapa da pobreza na 

Nicarágua, o qual será atualizado com 

novos dados derivados do Estudio de 

Medición de Estándares de Vida de 1998 

(Estudo de Medição dos Padrões de Vida), 

a fórmula atual resolve o problema da 

eqüidade financeira através do diferencial 

de salário pago aos professores rurais, 

através do leve tratamento preferencial na 

aplicação da fórmula atual às escolas 

rurais imãs e suas escolas associadas 

dentro de cada núc leo (Núcleos 

Educativos Rurales Autónomos) e através 

de menores coeficientes professor/aluno. 

Este enfoque, no entanto, somente 

promove algum grau de eqüidade 

financeira. O desafio que permanece é 

                                                 
41 Para o caso da Colômbia, ver Wiesner Durán, 
Eduardo, 1998. “La asignación de recursos por 
captación y la reforma del sector educativo en 
Colombia.”, e Sarmiento Palacio, Eduardo, 
1998. “Financiación equitativa y eficiente del 
sector educativo.”  Ambos este relatórios foram 
apresentados no Seminário sobre 
Descentralización y Asignación de los 
Recursos Financieros en Educación 
(Descentralização e Alocação dos Recursos 

utilizar a transferência fiscal como um 

mecanismo para promover tanto a 

cobertura como a qualidade da educação. 

A fórmula atual recompensa a cobertura e 

a retenção de alunos matriculados. No 

longo prazo, este enfoque estimula a 

inflação dos graus e do número de alunos 

matriculados, dado que o número de 

alunos matriculados determina a 

magnitude da transferência fiscal. Por 

outro lado, se a fórmula recompensasse 

apenas o desempenho da escola haveria 

um incentivo perverso para que fossem 

deixados de fora os alunos pobres. Uma 

maneira de promover tanto a cobertura 

como a qualidade consiste em formular a 

transferência fiscal com base nas taxas 

líquidas de alunos matriculados e na taxa 

de crescimento do rendimento escolar42. 

                                                                       
Financeiros na Educação), Ministerio de 
Educación, Bogotá, Colômbia.  
42 Uma fórmula simples e funcional de 
transferência fiscal (TF) desta natureza seria: 
FT = a + b(Lijt+1/ Lijt) + c(TNM) + d(CLij), onde 
a, b, c e d são os parâmetros de regressão, L é 
o nível médio de rendimento para a escola i no 
município j e no ano t; TNM é a taxa líquida de 
matrícula e CL é o percentual de impostos 
arrecadados localmente e destinados à 
educação local (ou a proporção do orçamento 
da escola que provém dos aportes locais). Para 
uma derivação completa do uso das fórmulas 
de financiamento para aumentar a eqüidade no 
aprendizado, ver Arcia, Gustavo, 1998. 
“Decentralización financiera y equidad en el 
sector educativo.” Edu.Co, Vol. 1, 1998. 
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Sem embargo, poderia haver outras 

maneiras de desenhar fórmulas de 

financiamento que estimulem as escolas 

a captar alunos e, ao mesmo tempo, 

proporcionar-lhes uma educação de boa 

qualidade. O que fica claro na análise 

anterior é a necessidade de utilizar as 

provas de rendimento como ferramenta 

para dar incentivos às escolas através da 

fórmula de transferência fiscal, vinculando 

as recompensas e os incentivos. 

 

4.5 Basta mais aprendizado?  

 

Um ponto importante que o os ministérios 

da educação devem lembrar é que 

sempre se deve voltar ao aspecto 

fundamental do aprendizado: eles são 

notórios por enfatizarem os insumos, 

evitando abordar o problema do 

aprendizado como o resultado final do 

processo educacional. Esta fórmula de 

evitar a realidade deve terminar e este é o 

desafio. No caso da autonomia das 

escolas, há necessidade de que o 

ministério da educação reveja de tempos 

em tempos a relação entre o contrato 

social e o aprendizado, para ver se está 

melhorando o aprendizado porque, afinal, 

o aprendizado é o objetivo de seu trabalho. 

Dito isto, é importante destacar o uso do 

programa de autonomia como instrumento 

para reforçar os princípios democráticos e 

consolidar a participação popular no 

governo local. Ainda que a finalidade da 

autonomia seja transformar-se em um 

mecanismo para melhorar a educação e o 

aprendizado graças a sua capacidade de 

integrar os pais no sistema educacional, 

também é importante como meio de 

melhorar as condições nas quais a boa 

educação pode florescer: uma 

democracia participativa.  
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