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RESUMO EXPANDIDO

JUSTIFICATIVA:
A presente pesquisa surge a partir das reflexões realizadas no âmbito do Programa de Pósgraduação em Educação da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), em função dos
estudos em andamento para elaboração de dissertação de mestrado em educação a qual
investigava o controle e a participação social nas políticas de financiamento da educação no
Brasil, e articula-se com as leituras e pesquisas realizadas no âmbito do Programa
Observatório da Educação (OBEDUC), fomentado pela Coordenação de Aperfeiçoamento
de Pessoal de Nível Superior (CAPES), desenvolvido pelo Grupo de Pesquisa Elos/CNPq
(UFSM). Trata-se de um estudo que visa analisar aproximações e distanciamentos entre
três sistemas educativos nacionais na América do Sul com base em revisão bibliográfica e
análise de documentos legais de cada país a respeito dos processos de descentralização do
Estado ocorrido na Argentina, Brasil e Colômbia, em especial a partir dos anos noventa.
DESENHO/METODOLOGIA/ABORDAGEM:
Particular enfoque deu-se acerca da existência ou não, a partir da descentralização do
estado
argentino,
brasileiro
e
colombiano,
de
dispositivos
constitucionais,
infraconstitucionais ou normativos que mencionem modelos ou atores de controle e
participação social ou estatal nos seus sistemas educacionais. Orienta-se
metodologicamente nos conceitos de Bray e Kai (2010) quando tratam da comparação entre
sistemas de ensino, Ferreira (2007) quando trata das contribuições da educação comparada
para a pesquisa educacional e Centento (2015), Casassus (1989) e Di Gropello (1999)
quando tratam da descentralização da educação na América Latina e de controle e

participação social abordados Farenzena (2015), Devies (2015), Batista (2013) e Werle
(2008). No desenvolvimento desse estudo foram considerados, como maior elemento de
análise, os textos legais e normativos, constitucionais ou infraconstitucionais dos países em
questão.
ACHADOS:
Percebeu-se, que os três países em questão possuem uma organização republicana e
federativa com elementos de descentralização da educação. Percebeu-se ainda que desde
o texto constitucional dos três países, a descentralização do Estado é elemento organizativo
e constitucional de cada um desses países. Percebeu-se também diferentes níveis de
descentralização ocorridos nos três países em questão além de perceber-se a existência, no
texto legal, da menção a diferentes e diversos modelos ou atores de controle e participação
social ou estatal. No sistema educativo argentino localizou-se menções mais genéricas
desses modelos ou atores, já no caso brasileiro e colombiano localizou-se modelos ou
atores mais precisos. No Brasil e na Colômbia a descentralização chegou não somente aos
municípios, mas também nas escolas influenciando na gestão, no projeto pedagógico e no
controle do financiamento da educação local. Já na Argentina esse processo foi menos
profundo, em que pese também ter ocorrido de forma mais acelerada a partir dos anos 90 e
também ter chegado até às escolas.
LIMITES DA PESQUISA/IMPLICAÇÕES:
Cabe destacar que a presente pesquisa selecionou alguns países da América do Sul que
possuem organização de estado federado. Tal pesquisa pode ainda ser ampliada para
outros países federados como México e Chile, por exemplo, e, ainda, pode-se, a partir dos
dados localizados pesquisar as relações que a participação social e o controle na educação
podem ter ou não com a democratização da gestão educacional.
O QUE É ORIGINAL/VALOR DO ARTIGO:
O Brasil, a partir da Constituição de 1988 adota como princípio educacional a gestão
democrática, nascido como efeito da agenda descentralizante do período constituinte, o que
resultou em maior participação social e controle na gestão da educação pública. Assim,
destaca-se a busca por analisar distanciamentos e aproximações no processo de
descentralização que também ocorreram nos países vizinhos, em especial na década de
1990.
PALAVRAS-CHAVE: Descentralização, Controle social, Participação Social, Controle
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