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RESUMO 

 

O presente estudo insere-se na linha de pesquisa Estado, Políticas e História da Educação do 

Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás. O 

objeto de estudo consta nas discussões acerca do tema gestão educacional e das perspectivas 

gerencialistas da educação que vêm se consolidando no Brasil, nas últimas décadas. O 

objetivo do trabalho é analisar a Gestão Integrada da Escola (GIDE), uma metodologia de 

gestão implantada pelo governo do estado do Rio de Janeiro, no ano de 2011.  Ainda, de 

avaliar a materialização dessa política, identificar, através da perspectiva dos gestores 

escolares, os processos de resistência, acomodações e conflitos que possam delimitar a 

distância entre a política como texto e sua implementação como prática. A pesquisa tem como 

recorte temporal de análise os anos de 2011 a 2014. Fundamenta-se o estudo do objeto 

considerando processos de transformação social, política e econômica que apresentam uma 

estreita relação com a reestruturação do sistema capitalista, sob o modo de regulação 

neoliberal evidenciado no Brasil, especialmente a partir década de 1990. No campo 

educacional, esses processos mais amplos têm indicado uma concepção de gestão pública, 

pautados nos princípios e práticas da Nova Gestão Pública, que, pela crítica à administração 

clássica e burocrática, propõem a reorientação das instituições, fundamentando-se em 

conceitos gerencialistas com foco na eficiência, controle e resultados quantificáveis. Nessa 

perspectiva, o governo do estado do Rio de Janeiro insere no cotidiano escolar a GIDE, um 

sistema de gerenciamento estratégico com foco nos resultados cuja principal finalidade é 

elevar a qualidade do ensino para que o estado alcance os primeiros lugares no ranking da 

avaliação nacional. Ainda como fundamentos da análise, foram mobilizados, considerando os 

diversos contextos e a historicidade, os conceitos de administração, gestão educacional, 

qualidade e avaliação. A fim de alcançar os objetivos propostos, foram realizadas entrevistas 

semiestruturadas com gestores escolares da rede pública estadual de ensino. Em uma 

perspectiva qualitativa da pesquisa buscou-se compreender a política como texto e suas 

implicações no contexto da prática. Acredita-se, por fim, que a GIDE altera a lógica escolar, a 

função do gestor escolar e a forma como esse sujeito atua. Observa-se que pela cooptação, 

pelos questionamentos na resistência ao modelo ou pelos silêncios e omissões, conceitos 

caros a educação e as práticas no cotidiano são ressignificados, o que corrobora a distância 

entre a política como texto e a prática da política. A GIDE é mais um instrumento de gestão 

voltado para os resultados quantificáveis do processo educativo, distanciando-se da concepção 

de educação como processo de formação humana e integral dos sujeitos.  

 

Palavras-chave: Gestão educacional; Gestão Integrada da Escola; Qualidade, Avaliação e 

Educação Pública Estadual do Rio de Janeiro. 
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ABSTRACT 

 

This study is part of the research line State, Policy and Education History of the Federal 

University of Goiás Pós Graduate Program of Education. The object of study appears in 

discussions about educational management the meant managerial perspectives of education 

that has been consolidated, in Brazil, in recent decades. The objective is to analyze the 

Management Integrated of School (GIDE), a methodology implemented by the state 

government of Rio de Janeiro in 2011. Still, in an attempt to assess the realization of this 

policy, to identify, from the perspective of school management, the processes of resistance, 

accommodation and conflicts that may define the distance between politics as text and this 

practical implementation. The research has the time frame analysis the years 2011-2014. It is 

based on the object of study considering processes of social, political and economic that have 

a close relationship with there structuring of the capitalist system, under the guise of 

neoliberal regulation, evidenced in Brazil, especially from the 1990s. In the education alfield, 

these broader processes have indicated a public management design, guided by the principles 

and practices of the New Public Management that the criticism of classical and bureaucratic 

administration proposes a reorientation of institutions basing on managerial concepts with a 

focus on efficiency, control and measurable results. In this perspective the state government 

of Rio de Janeiro inserts in school life the GIDE, a strategic management system focused on 

results, whose main purpose is to raise the quality of education for the state to reach the first 

places in the ranking of national assessment. Even as analysis of the fundamentals were 

mobilized, considering the different contexts and historicity, the concepts of management, 

educational management, quality and evaluation. In order to achieve the proposed objectives 

were carried out semi-structured interviews with school managers. In a qualitative research 

perspective, it was used as a methodological theoretical support of the approach of the policy 

cycle is to understand the context of influence, the production and political practice. It is 

believed, finally, that GIDE changes the school logic, the role of the school manager and the 

way in which this subject acts. It is observed that by cooptation, by questioning in resistance 

to the model or by silences and omissions, concepts that are expensive to education and 

practices in everyday life are re-signified, which corroborates the distance between politics as 

a text and the practice of politics. GIDE is a management tool aimed at the quantifiable results 

of the educational process, distancing itself from the conception of education as a process of 

human and integral formation of the subjects. 

Keywords: Education Management, Integrated Management School, Quality, Evaluation and 

Public Educacion Rio de Janeiro State. 

 



LISTA DE SIGLAS 

 

ANPAE – Associação Nacional de Política e Administração da Educação 

ART - Artigo 

BID – Banco Interamericano de Desenvolvimento 

CONAE – Conferência Nacional de Educação 

DASP – Departamento Administrativo do Serviço Público 

EJA – Educação de Jovens e Adultos 

EMOP – Empresa de Obras Públicas do Rio de Janeiro 

ENEM – Exame Nacional do Ensino Médio  

EUA – Estados Unidos da América 

FHC – Fernando Henrique Cardoso 

FMI – Fundo Monetário Internacional 

GIDE- Gestão Integrada da Escola 

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística  

ID – Indicador de desempenho 

IDEB – Índice de Desenvolvimento da Educação Básica  

IDERJ – Índice de Desenvolvimento da Educação do Rio de Janeiro 

IF – Indicador de Fluxo Escolar 

IFC – Índice de Formação de Cidadania 

IGE – Indicador Geral do Estado do Imóvel 

INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

LDB – Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

MBA – Master In Business Administration 

MEC – Ministério da Educação e Cultura  

NCLB – No Child Left Behind 



NGP – Nova Gestão Publica 

NOVACAP – Urbanizadora da Nova Capital do Brasil 

NPM – New Public Management 

OCDE – Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

PAC – Programa de Aceleração do Crescimento  

PDCA – Plan, Do, Check e Act 

PDE – Plano de Desenvolvimento da Educação 

PDRAE – Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado 

PDT – Partido Democrático Trabalhista 

PMDB - Partido do Movimento Democrático Brasileiro  

PNE  - Plano Nacional da Educação 

PPA – Plano Pluri Anual 

PPP – Parceria Público Privado 

PS – Partido Socialista 

PSB – Partido Socialista Brasileiro  

PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira 

SAEB – Sistema de Avaliação da Educação Básica 

SAERJ – Sistema de Avaliação do Estado do Rio de Janeiro 

SEEDUC-RJ – Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro 

SEPE-RJ – Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação do Rio de Janeiro 

SNE – Sistema Nacional de Educação 

SUDENE – Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste 

UFG – Universidade Federal de Goiás  

USAID – United States Agency For International  Development   

 

 

 



LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 – Produto Interno Bruto – Rio de Janeiro / Brasil 115 

Figura 2 – Perspectivas de melhorias na educação 130 

Figura 3 – Proficiência em Leitura 131 

Figura 4 – Proficiência em Matemática 132 

Figura 5 – Gestão escolar profissionalizada/ Centro da Árvore de soluções 139 

Figura 6 – Índice de Desenvolvimento da Educação do Estado do Rio de Janeiro 

– IDERJ 
141 

Figura 7 – Indicadores Pedagógicos da Bonificação 143 

Figura 8- Curva de premiação de acordo com a função 144 

Figura 9 – Número de escolas bonificadas 145 

Figura 10 – Extrato de Instrumento Contratual 148 

Figura 11 – Método PDCA e ações 149 

Figura 12 – Árvore IFC/RS 151 

Figura 13 – Número de escolas por Regional – 2012 /2014  154 

Figura 14 - Mapa das Regionais Administrativas e Pedagógicas da Secretaria de 

Estado de Educação – RJ 
155 

Figura 15 – Manifestações do SEPE 172 

Figura 16 - IDEB – Ensino Médio 174 

Figura 17 – Desempenho do estado no ENEM 175 

Figura 18 – Evolução do Iderjinho- Anos finais do Ensino Fundamental 176 

Figura 19 – Evolução do Iderjinho – Ensino Médio 177 

Figura 20 – Notícia – Lista de premiados no Saerj – 2013 178 

Figura 21 – Panfletos do SEPE  183 

 



LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1 – Governadores do estado do Rio de Janeiro (1990 – 2014) 118 

Tabela 2 – Matrícula no Ensino Fundamental e Médio por dependência 

administrativa – 1995 
122 

Tabela 3 – Estabelecimentos de Educação Básica em 2000 134 

Tabela 4 – Resultados e Metas do IDEB – RJ 140 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE GRÁFICOS 

 

Gráfico 1 – Crescimento Populacional 116 

Gráfico 2 – Quantitativo de escolas públicas estaduais nos anos de 2011 a 2014 135 

Gráfico 3 – Percentual de matrículas no estado do Rio de Janeiro – 2011 136 

Gráfico 4 – Percentual de matrículas no estado do Rio de Janeiro – 2014 136 

Gráfico 5 – Matrículas no Ensino Fundamental – 2010 a 2014 137 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 1 – Planos Plurianuais dos Governos Anthony Garotinho e Rosinha 

Matheus 
126 

Quadro 2 – Princípios da NGP, a GIDE e suas implicações 152 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMÁRIO 

 
INTRODUÇÃO .................................................................................................................. 18 

A PRODUÇÃO SOBRE GESTÃO NO BRASIL: BALIZADORES TEÓRICOS ................ 22 

A TRAJETÓRIA DA PESQUISA ....................................................................................... 26 

CAPÍTULO I...................................................................................................................... 30 

REFORMA GERENCIAL,  NOVA GESTÃO PÚBLICA E GESTÃO 

EDUCACIONAL: ELEMENTOS PARA UMA COMPREENSÃO CRÍTICA .............. 30 

1.1– ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DA EDUCAÇÃO ................................................... 31 

1.2– A NOVA GESTÃO PÚBLICA E A GESTÃO DA EDUCAÇÃO ................................ 42 

1.3– A REESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA E A GESTÃO DA EDUCAÇÃO .................. 55 

1.4– GESTÃO EDUCACIONAL: CONTRIBUIÇÕES DO CAMPO EDUCACIONAL ...... 63 

CAPÍTULO II .................................................................................................................... 78 

GESTÃO EDUCACIONAL, QUALIDADE DA EDUCAÇÃO E AVALIAÇÃO: 

DISCURSOS, CONCEPÇÕES, ÍNDICES E RESPONSABILIZAÇÃO. ........................ 78 

2.1 – GESTÃO E QUALIDADE DA EDUCAÇÃO ............................................................. 78 

2.2 – AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO DA ESCOLA .......................................... 96 

CAPÍTULO III................................................................................................................. 115 

A GESTÃO INTEGRADA DA ESCOLA: O MODELO DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO (2011-2014) ..................................................................................................... 115 

3.1 – O ESTADO DO RIO DE JANEIRO: COMPOSIÇÃO HISTÓRICA, POLÍTICO-

ECONÔMICA E EDUCACIONAL (1990-2006) ............................................................... 115 

3.2 – A IMPLEMENTAÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA DA ESCOLA: INTERFACES 

POLÍTICAS ....................................................................................................................... 133 

3.3 – GESTÃO INTEGRADA DA ESCOLA: VOZES DISSONANTES ........................... 153 

CONSIDERAÇÕES FINAIS ........................................................................................... 187 

REFERÊNCIAS ............................................................................................................... 193 

ANEXOS .......................................................................................................................... 200 



18 

 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A presente tese, A Gestão Integrada da Escola no estado do Rio de Janeiro 

(2011-2014): consensos e disputas, nasce das experiências vivenciadas durante os 

meus 15 anos de magistério na Rede Pública Estadual do Rio de Janeiro – RJ, 

especialmente das inquietações provocadas pela implementação da Gestão Integrada da 

Escola na unidade escolar onde trabalhava, em 2011.  

Na ocasião, atuava como coordenadora pedagógica da unidade e fui convidada a 

participar de um curso de formação de gestores e equipe para que fosse executada a 

nova metodologia. Esse momento teve caráter informativo, mais que formativo, e 

direcionou a minha função para a implantação daquele modelo de gestão. O curso e o 

trabalho com essa gestão contribuíram para as reflexões que se desenvolveram a partir 

de então sobre os significados e as características da Gestão Integrada da Escola 

(GIDE), sua finalidade e implicações para o cotidiano escolar. 

Esse sistema de gestão – GIDE, que no momento da pesquisa era objeto de 

poucas referências nos estudos acadêmicos, inclusive no banco de dissertações e teses 

da Capes, apresenta-se como alinhado com uma concepção de sociedade, de formação 

humana e de educação convergente com processos de transformação social, política 

eeconômica mais amplos, identificado com o projeto neoliberal.   

Esses processos apresentam uma estreita relação com a reestruturação do 

sistema capitalista, sob o modo de regulação neoliberal, cujas orientações podem ser 

evidenciadas, no Brasil, desde a década de 1990. O discurso empregado pelo ideário 

neoliberal, que utiliza o jargão progressista para pregar a falsa ideia de eficácia e 

eficiência administrativa, qualidade total, equidade e meritocracia, tem influenciado a 

opinião pública e orientado grande parte das políticas para a educação.  

Esta mesma visão vale-se de estratégias veladas, tais como a transformação do 

sistema educacional em formador para o trabalho, a competição como mérito, a 
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avaliação através do critério de qualidade, o controle de qualidade, a necessidade de 

articular e subordinar a educação ao mercado de trabalho, o discurso descentralizador 

com intenção centralizadora e a culpabilização do Estado e da sociedade por serem os 

responsáveis pela crise educacional. 

Nessa esteira, emergem as ideias de inadequação das instituições públicas às 

atuais demandas de modernização e flexibilidade condizentes com o novo paradigma 

ideológico mundial do neoliberalismo, que vem ressignificar a função do Estado, 

reestruturar a economia do país e estabelecer novas relações de trabalho, impondo 

objetivos e conteúdos que alteram e influenciam, sobremaneira, o campo da educação e, 

consequentemente, a gestão educacional.  

Observa-se, portanto, no bojo das reformas da administração pública, a 

introdução e a transposição de práticas próprias do setor privado, divulgadas como 

exitosas e propícias às transformações desejadas, empreendidas sob os princípios e 

práticas da Nova Gestão Pública (NGP), nos diversos âmbitos do setor público. Seus 

pressupostos e desdobramentos como indutores de alterações no campo da educação 

não se restringem à retórica das reformas políticas, mas afirmam, sobretudo, mudanças 

no interior da escola baseadas nos conceitos de eficiência, eficácia e competitividade. 

Dessa forma, a Nova Gestão Pública, ao criticar o formato burocrático-

tradicional das administrações públicas, advoga pela flexibilidade, descentralização e 

autonomia das instituições. Na educação, seus princípios conduzem à introdução de 

medidas explícitas para mensurar o desempenho escolar do educando através de 

estratégias de controle do trabalho com ênfase nos resultados, de indicadores do 

desenvolvimento da aprendizagem e do trabalho escolar, de práticas concorrenciais 

entre as unidades escolares e os sistemas de ensino, da adoção de políticas de 

responsabilização e de sistemas de bonificações.  

Assim, acredita-se que as determinações das diretrizes neoliberais, aliadas ao 

processo de reestruturação institucional que são difundidas e aplicadas na educação dos 

países periféricos, principalmente sob a influência dos organismos internacionais, têm 

impulsionado os estados e municípios a reorganizarem a gestão educacional de acordo 

com a matriz gerencialista, qualificada, flexível e eficiente, baseada na superação 

conceitual da administração clássica e em concordância com as políticas reformistas 

desse contexto, a fim de garantir a melhoria da qualidade da educação.   
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Dessa forma, apresenta-se como objeto deste estudo a Gestão Integrada da 

Escola (GIDE), um modelo de gestão educacional implantado pelo governo do estado 

do Rio de Janeiro e pela Secretaria de Estado de Educação, no ano de 2011, como 

consequência da aplicação da abordagem gerencialista nos sistemas de ensino.  

O objetivo deste estudo é, pois, analisar a implementação da Gestão Integrada da 

Escola, inserida no bojo das transformações no campo educacional das últimas décadas. 

E, em uma tentativa de avaliar a materialização dessa política, identificar, através da 

perspectiva dos gestores escolares, os processos de resistência, acomodações e conflitos 

que possam delimitar a distância entre a política como texto e sua implementação como 

prática.   

 Em 2011, inicia-se o segundo mandato do governador Sérgio Cabral (PMDB), 

que nomeia para assumir a pasta da Educação o economista Wilson Risolia. O secretário 

buscou concretizar as ações estabelecidas no planejamento estratégico para a educação 

que teriam como elementos norteadores das políticas educacionais a gestão e a 

meritocracia. O planejamento foi elaborado baseado em um diagnóstico da situação 

educacional do estado realizado ao final do ano de 2010. 

O governo concluiu, naquele período, que o maior problema da educação era a 

baixa qualidade do ensino da rede pública estadual. Essa conclusão estaria relacionada, 

principalmente, ao baixo resultado do estado na avaliação do Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB).  Segundo o diagnóstico, implicaria 

também no problema da oferta de educação com qualidade a falta de interesse dos 

alunos pela escola; o desestímulo dos docentes associado à baixa remuneração, à 

ausência de políticas de qualificação e ao reconhecimento profissional; os baixos 

investimentos públicos em infraestrutura e alimentação; a baixa eficiência dos gastos do 

setor no cumprimento do índice constitucional; e, ainda, a pouca comunicação e 

transparência (RIO DE JANEIRO, 2014). 

Todavia, a questão que seria o vetor do problema era a gestão escolar pouco 

profissionalizada, caracterizada pela inexistência de estímulo aos profissionais da 

educação, de seleção de diretores, de metas definidas e de uma metodologia de gestão 

eficiente.  

Esse diagnóstico mobilizou a reorientação das ações da Secretaria de Estado de 

Educação do Rio de Janeiro (SEEDUC-RJ) a traçar, em seu Planejamento Estratégico, 
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como principal objetivo o de elevar a qualidade do ensino para alcançar os primeiros 

lugares no IDEB e se tornar estado referência na educação nacional. Para tal, organiza-

se uma “gestão escolar profissionalizada”, a partir da implementação do sistema de 

bonificação, do processo seletivo interno para diretores, do sistema de metase da GIDE.  

Assim, com a finalidade de gerenciar a educação pública estadual pela medição 

dos resultados e pelo monitoramento da qualidade, é estabelecido, no Decreto n. 

42.793/2011, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica do Rio de Janeiro 

(IDERJ), que tem como objetivo realizar um diagnóstico da escola a partir da avaliação 

do desempenho dos estudantes e do fluxo escolar; estabelecer o sistema de bonificação, 

que consiste em uma remuneração extra percebida pelos profissionais da educação, e 

variável de acordo com o cumprimento das metas estabelecidas pela SEEDUC, nas 

quais estão incluídos os resultados alcançados no IDERJ.  O Decreto ainda estabelece o 

Programa de Recrutamento e Seleção, pelo processo de meritocracia, destinado aos 

profissionais em exercício ou ingressantes nos cargos estratégicos de diretor, diretor 

adjunto e coordenador pedagógico; o Currículo Mínimo para a Educação Básica, que 

tem como foco a uniformização e a padronização do ensino a ser ministrado, uma 

organização curricular que pretende atender às expectativas de sucesso dos alunos nas 

avaliações externas. Por fim,estabelece os elementos fundamentais para a instauraçãoda 

Gestão Integrada da Escola como uma ferramenta da nova burocracia gerencialista de 

gestão e controle do trabalho escolar. 

Nesse sentido, entende-se a GIDE como ponto central das políticas do governo 

por se constituir em uma metodologia de gestão estratégica de reorganização do 

planejamento da escola e do processo ensino-aprendizagem, que objetiva o alcance das 

metas estabelecidas pela SEEDUC. Suas proposições alteram e interferem diretamente 

no chão da escola, nas relações que se estabelecem nesse espaço, no processo formativo 

e na finalidade da educação.  Ainda, a GIDE apresenta uma inter-relação com as outras 

políticas inseridas no modelo de gestão escolar profissionalizada, pois é para atuar com 

esse modelo que se realiza o processo seletivo para os cargos estratégicos e através de 

seus registros que se verifica a aplicação do currículo mínimo e o cumprimento das 

metas do IDERJ.  

Acredita-se, portanto, que as políticas educacionais, mencionadas, anunciam as 

primeiras ações, impressas no planejamento estratégico da Secretaria de Estado de 

Educação, com ênfase na reestruturação da educação estadual, via gestão escolar, que 
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estariam fundamentadas por princípios e práticas importados do setor empresarial, 

visando à eficiência e melhores resultados educacionais. Através da GIDE, a SEEDUC-

RJ aplica novos conceitos de gestão educacional com foco em resultados que são 

incorporados à gestão das escolas, alterando as práticas cotidianas.  

 Tendo esse contexto como pano de fundo, toma-se como objetivo analisar a 

Gestão Integrada da Escola (GIDE) como um modelo de gestão educacional da Rede 

Pública Estadual do Rio de Janeiro, inserido no bojo das transformações no campo da 

educação das últimas décadas, a partir da implementação da Gestão Integrada da Escola 

(GIDE),em 2011, uma das ações fulcrais na reforma da educação estadual. Ainda, em 

uma tentativa de avaliar a materialização da política, no período de 2011 a 2014, 

identificar, através da perspectiva dos gestores escolares, os processos de resistência, 

táticas ou conflitos que possam delimitar a distância entre a política como texto e a 

política no contexto da prática. 

 

A PRODUÇÃO SOBRE GESTÃO NO BRASIL: BALIZADORES TEÓRICOS 

 

O trabalho foi iniciado com uma revisão da literatura especializada através da 

Revista da Associação Nacional de Política e Administração da Educação (Anpae), do 

Grupo de Trabalho 5 (GT5), da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em 

Educação (ANPED), e no banco de teses da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (Capes), utilizando como palavras-chave gestão escolar, 

gestão educacional e gestão democrática.  A pesquisa ratificou a relevância do tema 

inserido nos debates do campo educacional. Os estudos de Estado da Arte revelam, 

especialmente, a importância de ampliação das reflexões acerca da gestão que se 

constitui ainda como categoria recente nas discussões educacionais.  

Gracindo e Kenski (2001), no Estado da Arte em Política e Gestão da Educação 

no Brasil, analisam 62 pesquisas na categoria “Gestão de Sistemas Educacionais”, 

compreendendo o período de 1991 até 1997. Verificam que, dentre as temáticas de 

pesquisas relacionadas à categoria, pode-se ressaltar o foco para o tema democratização 

da educação, no qual reúne as pesquisas que realizam um diagnóstico da realidade dos 

sistemas públicos educacionais, envolvendo da União até a escola, e as que analisam a 
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democratização da gestão de sistemas educacionais, enfatizando o acesso e os processos 

educacionais. Nesse grupo, encontra-se também a discussão sobre a gestão democrática 

e a descentralização dos sistemas.    

Ainda, nesse mesmo período, Mattos e Rocha (2001) analisam 114 pesquisas 

que tratam de estudos na categoria “Escola, Instituições Educativas e Sociedade”. 

Dentre os aspectos considerados de acordo com a diversidade dos desdobramentos 

possíveis da categoria, estão as subcategorias temáticas: movimentos sociais, políticas 

públicas, representações sociais, estruturação escolar e gestão escolar, elencadas 

respectivamente seguindo a maior incidência de estudos. Não obstante a relevância de 

todas as subcategorias para as pesquisas e as práticas do campo educacional, destacam-

se as duas últimas pela pertinência neste estudo em particular, a estruturação escolar e a 

gestão escolar. É interessante destacar a contribuição de Mattos e Rocha (2001) para a 

reflexão teórica e prática da constituição do conhecimento sobre gestão educacional, 

sobretudo pelos nexos que as pesquisas apresentam entre escola e sociedade.  

Assim, esses autores observam que, no que tange à subcategoria estruturação 

escolar, a noção de “estrutura” extrapola a concepção de organização sob o enfoque 

estritamente administrativo, o que é próprio da abordagem da administração 

educacional sob a influência das teorias administrativas clássicas. Por outro lado, 

mesmo considerando a ampliação da perspectiva administrativa nas pesquisas, ao 

pensarem as relações entre escola-Estado, escola-comunidade, escola-mundo do 

trabalho, permeando a discussão da estrutura escolar, verifica-se ainda uma lacuna, pois, 

segundo os autores, os trabalhos analisados não contemplam as relações assistemáticas 

que constituem o que é denominado, por Cândido (1974, p. 107), de estrutura total da 

escola, “algo mais amplo, compreendendo não apenas as relações ordenadas 

conscientemente mas, ainda, todas as que derivam da sua existência enquanto grupo 

social”. Tais relações subjazem ao princípio democrático de gestão.  

Todavia, a informação que obteve destaque nas investigações de Mattos e Rocha 

(2001) sobre a gestão do ensino foi que, inserida na categoria educação – estado – 

sociedade, encontra-se um número ínfimo de estudos. Essa realidade surpreendeu os 

autores, especialmente por se tratar de um momento em que segue em evidência um 

processo de reestruturação produtiva que implica alterações na sociedade e, 

consequentemente, nos sistemas educacionais, sob a introdução de novos paradigmas 



24 

 

administrativos opostos àqueles convergentes com a democratização da educação e a 

construção da democracia. 

Na categoria “Municipalização e Gestão municipal”, Oliveira e Teixeira (2001) 

analisaram 60 (sessenta) trabalhos. Os estudos realizados evidenciaram que, no período 

que compreende os anos de 1991 a 1997, o tema democratização teve uma incidência 

expressiva. De acordo com os autores, a democratização do ensino apresenta-se atrelada 

à acepção de municipalização, como o município sendo a esfera na qual a gestão 

democrática tem maior possibilidade de se efetivar, tendo em vista a sua capacidade de 

oportunizar maior participação da comunidade e a descentralização dos processos de 

tomada de decisões. Essa perspectiva é tomada nos trabalhos como consensual, embora, 

elucidam os autores, esse movimento possa sinalizar muito mais a transferência de 

responsabilidade entre as esferas públicas do que efetivamente um esforço para 

estabelecer relações mais democráticas. 

Os trabalhos analisados referentes à gestão municipal (OLIVEIRA; TEIXEIRA, 

2001) apresentam como temáticas mais abordadas a dimensão administrativa da gestão 

e a gestão pedagógica que, juntas, perfazem um total de constância em 31 trabalhos 

contra 14 que tratam da dimensão política. Naquele contexto, os autores apontam para a 

hipótese de que os aspectos técnicos que envolvem a gestão do ensino se sobrepõem às 

questões políticas ali contidas.  As pesquisas, nessa categoria, também contemplaram 

temas como a descentralização, democratização, participação e qualidade da educação 

cuja relevância é bastante atual e cara para a análise da gestão educacional no âmbito 

das políticas governamentais e seus desdobramentos na escola.  

Nessa esteira, Martins (2011) e seus colaboradores analisam uma vasta produção 

científica na obra Estado da Arte: Gestão, autonomia escolar e órgãos colegiados, no 

período de 2000 a 2008, desenvolvida em teses, dissertações, periódicos das áreas das 

ciências humanas e sociais e anais de eventos. Buscaram então compreender e 

identificar, nesses documentos, os tipos de abordagens realizadas nas pesquisas em 

políticas públicas em torno da gestão escolar e do papel dos órgãos colegiados na 

constituição e no fortalecimento da autonomia da escola.  

Os estudos de estado da arte mostram a crescente e renovada preocupação com a 

identificação dos estudos feitos sobre as políticas educacionais e os mecanismos de sua 

inserção nos sistemas públicos de ensino, em particular, via gestãoeducacional. Assim, a 
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diversidade de objetos e conteúdos, nesse campo, se relacionam e se complementam, na 

medida em que têm como foco de investigação os processos e mecanismos engendrados 

pelas políticas educacionais determinando, ou não, os objetivos educacionais e também 

a apropriação da escola ou dos sistemas educacionais de instrumentos, que, para o 

cumprimento de tais políticas, constituam meios para atingir aos seus propósitos. O 

diálogo mediado, portanto, por essa inter-relação de objetivos e conteúdos permeiam e 

perpassam os domínios da gestão da educação, apresentando, para este estudo, a 

ampliação do horizonte teórico-conceitual ao tratar de concepções comuns, como as que 

foram encontradas por Martins e Silva (2011), relacionadas aos conceitos de 

administração escolar, aos modelos de gestão e às contribuições das ciências humanas e 

sociais para a gestão educacional.   

A partir da compreensão do campo e seus domínios, buscou-se, primeiramente, 

no movimento contínuo da história, elementos que compusessem o objeto de estudo 

sem deixar de considerar sua contextualização. Não se pretendeu construir um percurso 

linear, nem reduzir a história a uma sequência de fatos, considerando, sobretudo, o 

caráter contínuo e mutante do tempo histórico, com seus agentes que provocam 

mudanças sociais e simultaneamente são transformados por elas. Dessa forma, situar o 

objeto de estudo no tempo, pontuando a sua constituição como imbricada de conceitos 

historicamente construídos, tornou-se de suma importância. 

Quantoao arcabouço teórico, este partiu da relação conceitual entre 

administração e gestão e as contribuições da teoria da administração geral, a partir das 

contribuições de Sander (2007) e Paro (1987). As reflexões sobre o desenvolvimento da 

administração pública e suas reformas, a partir da década de 1990, influenciando a 

organização e a gestão da educação, foram fundamentadas nos estudos de Bresser-

Pereira (2001).  

Ainda buscando a contextualização histórica, foi observado o contexto de 

reestruturação produtiva e as demandas neoliberais, pautando-se nas abordagens de 

Harvey (1993), Chesnais (1996), Giddens (2000) e Sennet (2007). Nesse contexto, 

situa-se tambéma proposição da Nova Gestão Pública (NGP), que postula, como 

elementos básicos para sua compreensão, uma nova gerência das instituições públicas 

baseada na utilização de métodos e práticas do setor privado, com ênfase no controle, na 

otimização de recursos e no foco em resultados. A NGP e seus princípios podem ser 

entendidos como determinações políticas, econômicas e sociais que impulsionaram as 
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reformas educacionais das últimas décadas, enfatizando o papel central da gestão para o 

cumprimento da garantia da qualidade e da perspectiva da avaliação por resultados. As 

análises a esse respeito foram fundamentadas em autores como Hood (1991), Secchi 

(2009) e Rezende (2009).  

Para a compreensão do debate acerca da qualidade da educação e da retórica 

empregada pelas políticas que convergem com esse pensamento gerencialista, ou seja, o 

discurso de desqualificação da escola pública e da garantia de que as ações propostas 

por esse modelo irão conferir a qualidade à educação, almejada como direito de todos, 

foram utilizados os trabalhos de Cunha (1978), Enguita (1999), Gentili (1999), Dourado 

e Oliveira (2009) e Oliveira (2009). Ainda considerando que a avaliação é a unidade de 

medida da qualidade, na abordagem gerencialista, a avaliação estandardizada, adotou-se 

esses dois elementos como fundamentos para a apreensão do modelo de gestão 

implantado na rede pública estadual de educação do Rio de Janeiro. Essa análise foi 

pautada no pensamento de autores como Freitas (2005, 2011), Afonso (2000, 2012, 

2013) Mons (2009) e Raviche (2011). Esses autores contribuem, sobremaneira, para a 

análise crítica das categorias qualidade e avaliação, a partir de uma abordagem que 

contempla o contexto político e social no qual as políticas educacionais se desenvolvem. 

 

A TRAJETÓRIA DA PESQUISA 

 

 Como já explicitado, a revisão da literatura foi o primeiro passo da pesquisa, 

seguido da pesquisa documental. E para compor os elementos de investigação, 

constituiu-se um corpus documental contendo documentos oficiais (Leis, Decretos, 

Portarias) em nível nacional e estadual, além de documentos de ampla distribuição na 

rede pública de educação do estado, como cartilhas e informativos. 

A pesquisa documental consistiu no esforço de reunir documentos e dados 

disponíveis no site oficial do Banco Mundial, do governo federal, do governo do estado 

do Rio de Janeiro, do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira (INEP), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), do Tribunal 

Regional Eleitoral – RJ (TER-RJ), do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) 
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e do SEPE – RJ, além de coletar material não oficial que circulou nas escolas no 

período delimitado por este estudo. 

Destacam-se, no agrupamento da coleta, os PPAs do governo federal, de 1995 até 

2014, todos os PPAs do governo do estado do Rio de Janeiro, de 1995 a 2014, os livros 

de governança do último mandato do governo Sérgio Cabral, os decretos que tratam da 

GIDE e sua relação com a qualidade da educação e a avaliação, os documentos, 

cartazes, panfletos disponibilizados pelo SEPE, no período de 2011 a 2014, e as 

cartilhas informativas de formação de gestores e professores enviadas para as escolas no 

período  analisado. 

  Do ponto de vista metodológico, baseou-se nas proposições de Cellard (2014, p. 

295), de que o “documento permite acrescentar a dimensão do tempo à compreensão do 

social”. Como uma fonte dada, impossível de ser alterada pelo pesquisador, aceitá-lo em 

suas incompletudes e proceder a análise sob um olhar crítico foi a primeira etapa que se 

buscou realizar para prosseguir com a investigação documental de acordo com as 

dimensões propostas por Cellard (2014). Estas seriam a verificação do contexto em que 

o documento foi elaborado e sua relação com os autores; observar a autenticidade e a 

confiabilidade do documento e sua natureza para a posterior análise; reunir os elementos 

convergentes com o problema, os conceitos e interesses, procedendo, assim, com uma 

análise que pudesse apontar para interpretações coerentes com a proposta do trabalho. 

Ainda no campo da investigação, tendo como horizonte o objetivo de apreender 

os processos de desenvolvimento da gestão no cotidiano escolar sob a perspectiva dos 

gestores, utilizou-se a entrevista semiestruturada, tendo como fundamento as 

considerações ético-política e metodológica, como expõe Poupart (2014). Nessa 

direção, a opção pela entrevista do tipo qualitativo justifica-se pela possibilidade que 

esse instrumento apresenta de aproximação e compreensão da realidade vivenciada 

pelos gestores, ou seja, os embates e questões que se constroem no dia a dia da prática 

política e de ação da política em questão.  

As entrevistas foram realizadas durante o mês de outubro de 2015 e aplicadas a 

sete gestores de unidades escolares que se encontram na capital do estado, nas 

Regionais Metropolitanas III, IV e VI. Considerando o tempo da pesquisa e a 

importância histórica da capital na institucionalização do sistema educacional 

fluminense, optou-se por realizar a pesquisa na cidade Rio de Janeiro. 
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 No final do ano de 2013, a rede pública estadual de educação era responsável 

por 1.310 unidades escolares divididas entre as Regionais. O total de escolas entre as 

Regionais III, IV e VI era de 286, mas foram excluídas as 42 unidades que atuavam 

apenas com a Educação de Jovens e Adultos, obtendo-se um universo ainda muito 

amplo de 244 escolas.  Entendendo que o IDERJ é um índice importante a ser 

considerado e que dialoga com o objeto, elegeu-se o índice como critério para o recorte 

realizado. Observou-se que, embora a nota do IDERJ varie entre 0 e 10, a maior nota 

obtida naquele grupo de escolas foi 4,0. Assim, a amostra foi refinada para as escolas 

que obtiveram desempenho de, pelo menos, 50% da maior nota, ou seja, escolas que 

alcançaram a nota 2,0, sendo então selecionadas 41 escolas. Desse grupo de 41, foi feito 

um sorteio aleatório para a realização da pesquisa em 8 escolas, o que corresponde a 

cerca de 20% da listagem. Embora 8 diretores tivessem sido selecionados, apenas 7 

participaram da entrevista.  

O estudo apresenta, como forma de exposição, suas reflexões divididas em três 

capítulos. O primeiro capítulo, “Reforma Gerencial da Educação ea Nova Gestão 

Pública”, compreende quatro seções. De forma geral, busca-se compreender a relação 

das concepções de administração/gestão sob a perspectiva das teorias da administração 

geral que nos oferece a história da administração escolar. Dessa forma, reflete-se sobre 

as abordagens da administração clássica influenciando as reformas do Estado e da 

educação, sobre o contexto no qual se insere a reforma gerencial atrelada aos princípios 

da Nova Gestão Pública e a as contribuições teóricas para a reflexão e a constituição da 

prática. 

O capítulo II, “A avaliação como medição e como forma de controle da 

qualidade da Educação”, parte do entendimento de que na arena política se impôs um 

desafio à gestão educacional: reorganizar e gerir os sistemas de ensino de forma a 

garantir a qualidade de seu produto. Em uma perspectiva análoga à empresarial, 

emprega-se a avaliação como medição, como forma de controle de qualidade do 

produto educacional. A inter-relação desses dois componentes centrais das políticas de 

gestão educacional – avaliação e qualidade - conduz as análises produzidas nas duas 

seções deste capítulo. A primeira seção aborda o discurso da qualidade e as 

transformações propostas à gestão educacional em função deste discurso. A segunda 

apresenta um debate sobre o campo da avaliação e o seu uso como recurso de 

mensuração da qualidade e responsabilização da gestão.  
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Os dois primeiros capítulos apresentam questões que, no âmbito deste trabalho, 

situam-se no contexto de influências, uma vez que discutem e evidenciam as 

concepções em disputa em âmbitos internacional e nacional e a construção de consensos 

acerca delas. Percebe-se, portanto, a influência de concepções e práticas que não se 

constituem, apenas, na esfera local. A participação dos organismos internacionais de 

transferência das experiências que acreditam ser exitosas nos grandes centros 

hegemônicos do capitalismo para os países periféricos confirma essa lógica.  

O capítulo III, “A Gestão Integrada da Escola: o modelo do estado do Rio de 

Janeiro (2011-2014)”, apresenta o contexto histórico, político e econômico local em que 

se desenvolvem as proposições da GIDE e sua implementação alinhada aos princípios e 

práticas da NGP e as políticas gerencialistas na educação estadual. Analisam-se, por 

fim, as vozes dissonantes dos gestores educacionais, a partir do diálogo com as 

abordagens realizadas nos capítulos anteriores, ou seja, buscou-se apreender as 

perspectivas dos gestores acerca da introdução de uma nova lógica de gestão 

estabelecida pelo governo do estado e sua interferência no contexto escolar, sobretudo 

no que diz respeito à relação entre avaliação e qualidade da educação e suas 

consequências.  

Ressalta-se que este capítulo é analisado a partir dos contextos de produção e da 

prática. Como um ciclo, os contextos se comunicam e podem ser produzidos 

simultaneamente sem que haja cortes ou que se entenda como uma perspectiva 

fragmentada. Contudo, ressalta-se que a implementação da política está sujeita a 

reinterpretações no espaço escolar, ratificando sua prática.  E o que faz dela uma prática 

no âmbito escolar/educacional diferenciada das demais instituições produtivas são as 

implicações subjetivas dos profissionais que atuam na educação e realizam a mediação, 

interpretação e reinterpretação dessas políticas que definirão a pertinência de sua 

existência.   
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CAPÍTULO I 

REFORMA GERENCIAL,  NOVA GESTÃO PÚBLICA E GESTÃO 

EDUCACIONAL: ELEMENTOS PARA UMA COMPREENSÃO 

CRÍTICA 

 

 

A necessidade de organizar a educação tem se apresentado, ao longo da história, 

como uma preocupação, haja vista as contribuições de estudiosos da organização e 

administração da escola, como Carneiro Leão, Lourenço Filho, Querino Ribeiro e 

Anísio Teixeira. Os mecanismos encontrados para lidar com as questões que envolviam 

a organização e a administração da escola sempre estiveram relacionados com o embate 

de forças opostas no campo da educação e ainda naqueles com os quais ele faz 

intercessão, especialmente o campo político e o econômico. Nesse sentido, as alterações 

nos modos de conceber a administração/gestão da educação, assim como suas práticas, 

estiveram e estão atreladas às demandas política, econômica e sociocultural, através das 

quais o país se desenvolve.   

Nessa esteira, busca-se examinar as concepções de administração/gestão que nos 

oferece a história da administração escolar, intentando construir um arcabouço teórico 

acerca do tema que fundamente as questões que se colocarão no decorrer deste trabalho. 

A intenção que se faz guia, neste capítulo, é situar no contexto histórico as concepções 

de administração e de gestão atreladas às transformações ocorridas no mundo do 

trabalho e seus reflexos no campo educacional.  

Estruturalmente, o texto apresenta-se em quatro seções. Na primeira, busca-se 

refletir sobre a influência das abordagens da administração clássica nas reformas 

administrativas do Estado brasileiro, a partir da década de 1930, e a consequente 

implicação destas nas teorias e práticas de administração da educação. A segunda seção 

analisa o contexto em que se insere a reforma gerencial, a partir da década de 1990, e 

sua vinculação com as proposições da “Nova Gestão Pública” para, em seguida, situar 

esse processo no contexto da reestruturação produtiva, sinalizando os desdobramentos 
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na gestão educacional. Por fim, abordam-se as contribuições conceituais do campo da 

educação para a reflexão e produção da práxis educacional.  

 

1.1 – ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DA EDUCAÇÃO 

 

Pretende-se situar o contexto em que se desenvolve ahistória da administração/ 

gestão da educação no Brasil, demarcando objetivos, conceitos, tendências e/ou 

influências e tomando como corte temporal a era republicana, particularmente, a partir 

da década de 1930. O recorte não é aleatório e se justifica pela relevância dos 

movimentos reformistas do período que foram influenciados pelos “novos ideais” 

engendrados ainda na década anterior. A atmosfera que envolvia a sociedade brasileira 

na década de 1920 revelaria a importância daquele tempo para a configuração social e 

para a educação de períodos posteriores. Sendo assim, Paiva (2003) acredita que o fim 

da Primeira República foi um dos momentos mais importantes para a história da 

educação no Brasil, uma vez que se observa a configuração de um novo quadro para a 

educação capaz de fundamentar e problematizar o debate no campo até os nossos dias. 

Naquele momento, começa a se desenhar, com mais intensidade, as ideias pedagógicas 

que conduziriam a educação, as características da educação popular, bem como as 

reflexões acerca do analfabetismo e da difusão do ensino elementar com a cooperação 

da União e dos estados para sua viabilização (PAIVA, 2003).   

 Porém, as circunstâncias econômicas e políticas, a partir de 1930, contribuíram 

para a composição do quadro de alterações que caracterizariam aquela sociedade. 

Coutinho (2006) evidencia o período que se inicia com a chamada “Revolução de 1930” 

com a passagem do país para um estágio de modernização, de “ocidentalização”
1
. Pode-

se confirmar um período de transição econômica, política e administrativa, vivenciando-

se, no país, a expansão e a consolidação do modo de produção capitalista e um 

movimento de impulso ao processo de industrialização; a constituição da burguesia 

industrial e da classe média tecnoburocrática cuja função econômica consistia em 

                                                             
1
Para esta análise, o autor toma as categorias estabelecidas por Antônio Gramsci, que distinguem Oriente 

e Ocidente. Uma sociedade oriental é caracterizada por um Estado forte, absoluto, em contraposição a 

uma sociedade civil primitiva e gelatinosa. (COUTINHO, 2006) 
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coordenar empresas, estatais ou privadas de bens e serviços e ainda o aparecimento da 

classe média de administradores e profissionais liberais (BRESSER-PEREIRA, 2001).  

 A mudança de perspectiva no tratamento das questões sociais realça um novo 

momento na relação entre o Estado e a sociedade civil emergente, organizada, 

especialmente, com os movimentos dos trabalhadores. Todavia, a ideia de que as 

reivindicações sociais deveriam ser representadas e resolvidas pelo Estado reflete o 

corporativismo do poder central a favor do seu fortalecimento e consequente 

enfraquecimento das lutas sindicais ou tentativas de organização (COUTINHO, 2006). 

 Entretanto, é importante destacar que, nesse período, o Brasil vivenciou a sua 

consolidação urbana, sendo necessária, para tal, a formação de um novo trabalhador. 

Como parte desse mosaico, a educação adquire relevância como instância incumbida de 

preparar essa mão de obra.   

 Essa nova configuração político-social, ou seja, a emergência da burguesia 

industrial, da burocracia que compunha a classe média de técnicos, administradores e 

outros tantos profissionais liberais, o crescente processo de industrialização e 

urbanização e a ampliação do conjunto de instituições que constituem o Estado, 

materializa o momento de “pós-revolução” e também implica na afirmação de outra 

forma de governar o país. Assim, essa nova configuração estaria como prioridades na 

agenda que se iniciaria naquele período a “construir a nação brasileira”. Coutinho 

(2006) esclarece que “construir a nação brasileira”, como tarefa do Estado, ratifica o 

pensamento da direita autoritária que optou, como caminho para a modernização do 

país, por uma transformação pelo alto, afirmando sua posição a favor de uma “via 

prussiana”. 

 No campo intelectual, o Manifesto dos Pioneiros, de 1932, pode ser entendido 

como um marco que representaria as inquietações do pensamento pedagógico da época. 

Os intelectuais que compunham a elite pensanteanunciavam ao governo e ao povo suas 

proposições de renovação da educação pública. Os pioneiros propunham a reconstrução 

da educação no país e denunciam, entre outras questões, o “estado antes de 

inorganização do que de desorganização” e a ausência de espírito filosófico, que 

determinaria os fins da educação, e de espírito científico, referindo-se à aplicação de 

técnicas para a resolução dos problemas da administração escolar. Combatiam o 

empirismo que conduzia as reformas pontuais a favor de “transferir do terreno 
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administrativo para os planos político-sociais a solução dos problemas escolares” 

(MANIFESTO,1932, s.p.). Assim, o Manifesto dos Pioneiros da Educação de 1932 

apresenta os fundamentos e diretrizes que reformariam a educação da época, trazendo à 

baila o problema da administração. Aquelas ideias repercutiram, orientando a 

elaboração do documento de Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1961. 

 Do ponto de vista da administração pública, além do governo ampliar as 

instituições estatais, outorga a Lei n. 284, de outubro de 1936, que cria o Conselho do 

Serviço Público Civil (CSPC). O CSPC deveria ser composto por cidadãos que não 

tivessem qualquer vínculo político-partidário e possuíssem conhecimentos científicos 

especializados na área de administração geral e organização do trabalho nesses moldes. 

Uma das funções do Conselho seria “opinar sobre propostas, normas e planos de 

racionalização de serviços públicos elaborados pelas Comissões de Eficiência” 

(BRASIL, 1936). Estas, por sua vez, auxiliariam o Conselho atuando em cada 

Ministério a fim de analisar as causas de ineficiência, além de propor as alterações 

necessárias à racionalização dos serviços. A Lei n. 284 reorganiza os quadros do 

funcionalismo público civil da União, seus vencimentos e apresenta, em seu artigo 33, 

um elemento que vem sendo ratificado em algumas legislações atuais, principalmente 

nos estados do país: a meritocracia.  

 As alterações promovidas pela referida lei alavancam a reforma administrativa 

do Estado burocrático. Contudo, as ações do CSPC se efetivariam a partir da criação do 

Departamento Administrativo do Serviço (DASP), que o substitui tornando-se então, 

em 1937, o órgão instituído constitucionalmente, e regulamentado pelo Decreto-Lei n. 

579, de 30 de julho de 1938, para ampliar e viabilizar a reforma administrativa de 

organização e racionalização dos serviços públicos prestados no país. Uma de suas 

atribuições, constante no artigo 2ºdo referido Decreto, seria 

 

a) o estudo pormenorizado das repartições, departamentos e 

estabelecimentos públicos, com o fim de determinar, do ponto de vista 

da economia e eficiência, as modificações a serem feitas na 
organização dos serviços públicos, sua distribuição e agrupamento, 

dotações orçamentárias, condições e processos de trabalho, relações 

de uns com os outros e com o público. (BRASIL, 1938) 
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 Compreende-se, como Bobbio (1998,p. 11), lato sensu, que a administração 

pública identifica “o conjunto das atividades diretamente destinadas à execução 

concreta das tarefas ou incumbências consideradas de interesse público ou comum”. 

Considerando a diversidade das instituições públicas, seus objetivos e especificidades, 

depreende-se que o campo de ação das atividades administrativas é vasto nessa esfera 

do poder, reportando-se tanto aos interesses governamentais, aos processos de comando 

e decisão, quanto à realização dos objetivos coletivos pré-fixados no ordenamento 

jurídico ou equivalente.    

 Nessa perspectiva, pode-se localizar a educação no grupo de instituições que 

compõe a organização estatal e objeto da ação da administração pública, uma vez que 

realiza a dupla tarefa de ser um meio de instituir os interesses governamentais e por 

outro lado, e mutuamente, meio de concretizar objetivos e interesses coletivos.    

Assim, evidencia-se, no âmbito governamental, referente às políticas para a 

educação, a criação do Ministério da Educação e Saúde Pública, que englobou, além da 

educação, a pasta da saúde, do esporte e do meio ambiente, as reformas do ensino 

secundário, comercial e superior conduzida por Francisco Campos e, mais tarde, as 

conduzidas por Gustavo Capanema. Guardadas suas especificidades, ambas estariam 

pautadas na ideia de que transformações na sociedade apenas se dariam mediante a 

reforma da escola. Entretanto, os projetos reforçam processos de formação 

diferenciados, nos quais permanecem notórios os privilégios da elite. Os reformistas 

conceberam, na organização do ensino secundário do país, dois tipos de educação, uma 

para a classe trabalhadora e outra, de caráter propedêutico, para formar a elite, que seria 

preparada para ingressar na universidade. 

Contudo, a administração da educação, no contexto das alterações da 

administração pública, teria seu conceito e funções fundamentados pela abordagem 

clássica da administração importada dos Estados Unidos, com Frederick Winslow 

Taylor, da França, com Henry Fayol, e ainda pela burocracia, com Max Weber 

(SANDER, 2007). São marcas e influências profundas que ainda, nos dias atuais, 

podem ser percebidas no campo. 

Assim, os conceitos de organização racional do tempo e do trabalho e de 

especialização do trabalhador, entre outros, sob o pragmatismo técnico-científico, cuja 
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ênfase no princípio da eficiência nortearia o trabalho, seriam, a rigor, transferidos para 

as práticas escolares.  

Nos primeiros estudos sobre administração do ensino no Brasil, pode-se 

observar a relação e assimilação do conteúdo reformador, sob a lógica da administração 

geral, pelos autores da época. Ribeiro (1978, p. 113), por exemplo, declara que a 

“administração escolar é uma das aplicações da administração geral; naquela como 

nesta, os aspectos, tipos, processos, meios e objetivos são semelhantes”. E, ainda, 

alinhando-se à concepção de organização racional do trabalho e trazendo elementos da 

eficiência e da especialização, o autor elabora o próprio conceito de administração 

escolar que identifica o período. Então, para ele, administração escolar é entendida 

como 

 

[...] um complexo de processos técnicos, cientificamente 

determináveis que, servindo a certa filosofia e certa política de 

educação em geral, e de escolarização em particular, desenvolvem-se 
antes, durante e depois das atividades básicas da escola, com o 

objetivo de assegurar-lhes unidade, economia e aperfeiçoamento. 

(RIBEIRO, 1978, p. 153) 

 

Sander (2007) realça o “enfoque tecnoburocrático” como característica do que 

denomina como fase organizacional na história da administração da educação no Brasil. 

Nessa fase, percebe-se a ênfase na eficiência, conceito que não desaparecerá 

posteriormente, visto que, como toda abordagem da administração clássica, com maior 

ou menor intensidade e/ou ampliado, ressignificado, influenciará as atuais abordagens, 

objetivando economia e produtividade. Nessa perspectiva, assim como empresa ou 

qualquer outra instituição da organização capitalista, a educação é concebida como um 

sistema fechado, autônomo e alheio a qualquer influência externa. É, pois, uma 

instituição que, para garantir a sua eficiência e produtividade, não considera o meio em 

que está inserida e as questões que lá se desenvolvem como as sociais, culturais e 

políticas. 

Essa perspectiva administrativa advoga que a ação administrativa deve ser 

apartada da política, acreditando-se aqui na impossibilidade dessa separação. Estudos 

como os de Sander (2007) e Paro (2002) afirmam a estreita relação da política, do 
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desenvolvimento social e econômico com a administração das instituições públicas e 

privadas e como esse contexto reflete na administração da educação. Conforme Paro 

(2002, p. 18), a administração tal qual a concebemos na atualidade é fruto do 

desenvolvimento histórico e apresenta as marcas “das contradições sociais e dos 

interesses políticos em jogo na sociedade”. Na mesma direção, Sander (2007) esclarece 

que, advindo da lógica e natural interdependência da educação com a sociedade, a 

administração da educação nasce e se desenvolve relacionada com a administração 

pública, nos domínios da política econômica, científica e cultural do país.  

 Dessa forma, não obstante a retórica de que o campo da administração deveria 

ser pensado dissociado do campo da política, como pretende a teoria clássica da 

administração, não se pode compreendê-los sem considerar a ligação entre ambos. 

Assim, se a política econômica, científica e cultural em determinada composição social 

indica a melhor forma de organizar e conduzir suas instituições para que alcancem seus 

objetivos, tal organização reflete a racionalidade daquelas. 

 Ademais, ao compreender, como Bobbio (1998), a política como uma atividade 

ou práxis humana ou o modo pelo qual os homens, como seres sociais, regulam seus 

interesses conflitantes e até mesmo, no sentido mais pormenorizado, como os negócios 

públicos dirigidos pelos cidadãos, incluindo a administração dos serviços públicos, 

(CHAUÍ, 2000) ver-se-á que a política, pela amplitude e complexidade de significados 

que a ela se pode atribuir, está não apenas para as atividades administrativas, mas 

também para as atividades que os homens realizam individual e coletivamente, na 

relação com outros homens. 

 Essa perspectiva fechada, que dissocia administração e política, seria, portanto, 

alvo de inúmeras críticas, sendo refutada a favor de uma abordagem mais humanista no 

campo da educação e de sua organização (SANDER, 2007). Da mesma forma, a ação 

dessa abordagem da administração nas organizações estatais seria rechaçada pela 

alegação de obsolescência, por não atender aos reais e atuais problemas da sociedade.  

 Dessa forma, mesmo que a experiência do pós 1945 tenha constituído um Estado 

democrático, uma democracia de elites, como afirma Bresser-Pereira (2001), abolindo 

algumas práticas autoritárias do Estado Novo, a cultura organizacional tecnoburocrática 

da fase organizacional não fora superada, naquele e nem em outro momento da história 

da administração pública e da educação no país. O que pode ser observado é a 
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conservação de elementos da burocracia clássica convivendo no seio de outros modelos 

que logravam a sua superação. Essa discussão alcança maiores dimensões, sobretudo 

considerando sua constituição no cenário internacional, a partir da década de 1970. 

 Todavia, é importante pontuar as alterações sociais de meados da década de 

1940. Embora tenha se retomado a prática da eleição pelo voto direto e se tenha 

objetivado conduzir o país sob os moldes democrático e liberal, muito do 

conservadorismo autoritário permanecia nas lutas ideológicas e de disputa de poder. Os 

primeiros anos foram, então, marcados pela instabilidade política. Encontravam-se de 

um lado os nacionalistas advogando a favor do mercado nacional, mais Estado e menos 

abertura ao capital estrangeiro e pelo impulso no processo de industrialização, e de 

outro lado seus opositores. 

 Nesse contexto, as reformas administrativas implementadas nos períodos 

anteriores, como a de 1936 e de 1938, não atendiam mais às necessidades daquela nova 

realidade que se instaurara e daquela sociedade com suas contradições.  

 No novo Estado democrático, mesmo que se tenha buscado superar a burocracia 

da administração pública e observado a alteração nas atribuições de suas instituições, 

existia o embate com as forças conservadoras que pretendiam fortalecer e manter a 

estrutura administrativa do país. Porém, para se efetivar o processo de modernização e 

de desenvolvimento econômico-industrial, a sociedade teria de se despojar da rigidez do 

formalismo burocrático, impresso nos pressupostos da administração clássica.  

 Até a década de 1960, essa questão não estava resolvida. Sendo assim, algumas 

medidas foram tomadas no sentido de alterar a configuração administrativa burocrática, 

logo no início do governo Juscelino Kubistchek, como a criação de órgãos e entidades, 

por exemplo, a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) e a 

Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap), que atuariam 

associadamente à administração pública (FAUSTO, 2014). No entanto, essas medidas 

foram apenas paliativas, uma vez que esse impasse só retorna ao cenário político-

administrativo com vigor e passa a ser analisado pelo governo apenas nos anos 1960. A 

necessidade de reorganizar a estrutura e as ações do Estado de forma a torná-las mais 

eficazes e eficientes aos propósitos desenvolvimentistas envidou esforços de diversos 

grupos de estudos sobre o tema, mas a reforma só veio no governo seguinte, o militar.  
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 As demandas daquela sociedade e a crítica de inadequação à realidade recaída 

sobre a administração pública seria extensiva às atividades administrativas 

educacionais, principalmente por desconsiderar a dimensão humana e permanecer 

afastada da realidade escolar. Mas, como espaço dinâmico pela ação dos homens entre 

si, a escola seria influenciada pela abordagem comportamental da administração.  

 De acordo com Sander (2007), a abordagem comportamental da administração 

representou a retomada da dimensão humana da administração pela reação nas fábricas, 

nas organizações governamentais e nas escolas e universidades que seriam contrárias 

aos princípios e práticas da administração clássica. “Instalou-se, assim, o reinado dos 

psicólogos e psicólogos sociais no estudo do comportamento administrativo no setor 

público, na empresa e na educação” (SANDER, 2007, p.37).  

 A teoria comportamental, ao combater as proposições da teoria clássica, altera o 

seu conteúdo e amplia o foco de atenção da administração. Pode ser considerada como 

uma teoria compreensiva e explicativa que busca entender e explicar a dinâmica 

organizacional a partir dos comportamentos individuais no âmbito das organizações. 

Para tal, se apoia nos estudos desenvolvidos pelas abordagens da motivação humana.  

 Para o campo da educação, essa teoria apresenta um modelo de administração 

baseado na eficácia, sempre associado à realização dos objetivos institucionais. No caso 

específico, segundo Sander (2007), o foco são os propósitos educacionais, que estão, 

portanto, imediatamente vinculados aos aspectos pedagógicos das instituições 

educativas e respectivos sistemas.  

 Entretanto, a teoria comportamental avançou no sentido de buscar superar a 

burocracia clássica, lançando mão de abordagens de outras áreas, como a sociologia e a 

psicologia, para introduzir no processo administrativo considerações acerca do 

comportamento individual no funcionamento eficaz da instituição. Mesmo considerando 

o comportamento dos indivíduos, a lógica administrativa permanecia a mesma. Dessa 

forma, suas intervenções não foram suficientes para responder a problemas estruturais 

mais amplos no âmbito da administração da educação, o que realçou a necessidade de 

uma abordagem contextual e compreensiva de análise e prática para o campo 

(SANDER, 2007). 
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 Nesse contexto, começa a se delinear um enfoque voltado para o 

desenvolvimento econômico, enfatizando a modernização e o desenvolvimento do país. 

Embora houvesse a tentativa de retornar a reforma iniciada ainda na década de 1930, a 

constituição econômica, política e social, que remonta ao início da década de 1960, 

evidenciou o colapso do populismo no Brasil, a crise econômica do período e o poder 

da crescente e diversificada classe média. Esta, em meio à acelerada urbanização e 

industrialização, se multiplicara demarcando sua posição no jogo político e contribuindo 

para a retomada militar ao poder. Constitui-se, assim,segundo Bresser-Pereira (2001, p. 

14), a “aliança da moderna burocracia civil e militar com as classes médias burocráticas 

do setor privado, e com a burguesia brasileira”. 

 A reforma administrativa implementada pelo governo militar é considerada, por 

Bresser-Pereira (2001), como o esforço pioneiro em direção à reforma gerencial. Assim, 

o Decreto-Lei n. 200/67 introduz amplas alterações na administração pública estatal que 

implicariam no estabelecimento de conceitos e princípios, bem como em determinações 

para a sua estrutura, consolidando um modelo de administração para o desenvolvimento 

do país. De acordo com o autor, a administração para o desenvolvimento 

 

distinguiu com clareza a administração direta da administração 

indireta, garantiu-se às autarquias e fundações deste segundo setor, e 

também às empresas estatais, uma autonomia de gestão muito maior 
do que possuíam anteriormente, fortaleceu e flexibilizou o sistema do 

mérito, tornou menos burocrático o sistema de compras do Estado. 

(BRESSER-PEREIRA,2001, p. 14) 

 

 Contudo, existe um movimento contraditório em relação ao binômio 

centralização e descentralização, estabelecido no Decreto nº 200/67, porque, se por um 

lado a autonomia garantindo a ação da administração indireta caracterizaria um 

movimento descentralizador da reforma, por outro, a concentração de recursos na União 

indicaria o retorno do Estado centralizador. 

 A autonomia das autarquias, fundações e instituições que compõem a 

administração indireta é um fator que implica diretamente na educação (como em outras 

áreas sociais), uma vez que, através desse recurso legal, o Estado repassa não só a 

execução, mas também a organização e o controle dos serviços públicos para essas 
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instituições, o que abre maiores precedentes para a privatização dos serviços e, por 

conseguinte, da educação.  

 Na corrida pelo desenvolvimento econômico e social, o país foi auxiliado pelo 

apoio técnico e financeiro de organizações internacionais que determinaram os novos 

rumos da educação, redefinindo o seu papel “como fator de desenvolvimento 

econômico, como instrumento de progresso técnico e como meio de seleção e ascensão 

social” (SANDER, 2007, p. 46). Dessa forma, caberia à educação, com ênfase na 

produtividade e na eficiência, formar a mão de obra necessária para atender aos diversos 

setores econômicos em expansão naquela sociedade. 

 É nessa esteira que se materializa a reorganização do sistema de ensino, em 

todos os níveis, com a participação efetiva da Cultura-United StatesAgency for 

International Development (USAID). Os acordos entre o Ministério da Educação e a 

USAID celebraram a ampla ingerência internacional nos assuntos educacionais, 

realçando a importância dos países periféricos para o fortalecimento do capital 

internacional. Nesse sentido, segue a reforma do ensino de 1º e 2º graus que, com a 

promulgação da Lei n. 5.692/1971, introduziu o ensino profissionalizante e a 

obrigatoriedade dos oito anos de escolarização. O artigo 1º da Lei traça, como objetivo, 

a formação do educando necessária ao desenvolvimento de suas potencialidades, 

qualificação para o trabalho e preparo para o exercício consciente da cidadania, 

coadunando com os propósitos desenvolvimentistas de formação para o mercado de 

trabalho e para o novo cidadão ajustado aos moldes daquela sociedade (BRASIL, 1971). 

A reforma, nesse sentido, reforça o tecnicismo pedagógico e pressupõe uma 

administração pautada nos princípios da racionalização, concebida na perspectiva do 

sistema capitalista, da produtividade e da eficiência. A administração da educação 

reflete esse ideário, principalmente porque sobre nela recai o sucesso do funcionamento 

do sistema de ensino ou o seu fracasso. Assim como em outras organizações, a 

administração educacional teria de assimilar as novas demandas da sociedade (meio 

exterior), tendo a capacidade de responder apresentando “elementos de ativação e 

alimentação do sistema maior” (ALONSO, 1978, p. 179). 

Com o fim da ditadura, em 1985, o poder da União volta a se descentralizar para 

os estados e também para os municípios. Bresser-Pereira (2001) aponta, ainda, a 

contradição da retomada democrática. A descentralização, no plano político, seguia na 
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contramão do processo centralizador, no plano administrativo, retornando aos ideais da 

reforma burocrática de 1936. O regime democrático veio acompanhado pela crise fiscal 

e econômica, mas trazia também as inquietações políticas da sociedade. 

Embora o período de redemocratização, da instauração da “Nova República” não 

represente uma ruptura radical com as forças políticas conservadoras que vigiam o país 

até então, os movimentos oposicionistas se manifestavam a favor de mudanças 

concretas para a sociedade.  

No campo educacional, essa luta não foi diferente. As reivindicações legitimadas 

por movimentos que se constituíam, desde a década de 1970, recebiam folego e apoio 

dos partidos de oposição e das associações científicas e sindicais direcionadas a 

educação. Shiroma, Moraes e Evangelista (2004) pontuam as questões atinentes a área 

que estariam em pauta naquele período, das quais destaca-se a constituição de um 

sistema nacional da educação, as solicitações pela melhoria da qualidade da educação e 

a democratização da gestão. As reivindicações sobre a gestão referiam-se a 

 

[...] democratização dos órgãos públicos de administração do sistema 
educacional, não só pela recomposição de suas esferas como pela 

transparência de suas ações; a descentralização administrativa e 

pedagógica; a gestão participativa dos negócios educacionais; a 
eleição direta e secreta para dirigentes de instituições de ensino; a 

constituição de comissões municipais e estaduais de educação 

autônomas e amplamente compostas para acompanhamento e atuação 
nas políticas educativas; a supressão do Conselho Federal de 

Educação em razão de seu caráter marcadamente privatista; os 

colegiados escolares que, eleitospela comunidade escolar deveriam 

frear arbitrariedades perpetradas pela administração do sistema e da 
escola. (SHIROMA; MORAES; EVANGELISTA, 2004, p. 48) 

 

As demandas da educação em geral e, em especial, da gestão educacional fazem parte 

das lutas atuais do campo, porém, ressaltam-se os avanços das conquistas promovidas pelos 

debates da Constituinte e a incorporação de proposições do campo educacional na Constituição 

Federal de 1988 e posteriormente na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996.  

Ainda, nos desdobramentos desse contexto, observam-se novos contornos nas 

relações internacionais (que continuam de dependência, mas assumem outras 

características), o que favorece, do ponto de vista ideológico, a assimilação e 
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disseminação do ideário neoliberal e globalizante e que mobiliza, por outro lado, as 

instituições públicas e privadas a se reorganizarem para atender aos novos padrões de 

eficiência e competitividade impostos. Nessa trilha, seguem as reformas gerenciais (do 

Estado e da Educação), que se materializaram na década de 1990.  

 

1.2 – A NOVA GESTÃO PÚBLICA E A GESTÃO DA EDUCAÇÃO 

 

A década de 1990 representou um período importante na configuração dos 

modelos contemporâneos de gerenciamento público. A reorganização das instituições 

pouco tem a ver com uma necessidade administrativa interna, sendo constituída por um 

procedimento de razão que tem sido hegemônico nas últimas décadas e se materializa 

em um modo de regulação que insiste em reestruturar o Estado e suas instituições, o 

processo produtivo e a vida em sociedade.    

Tal realidade remonta a momentos do desenvolvimento político, econômico e 

cultural da sociedadeanteriores à década de 1990 que se desenvolvem, sobretudo a partir 

do pós-guerra. Com a crise do capitalismo oligopolista e o crescimento econômico das 

grandes potências, as ideias de um novo liberalismo alcançam relevância no cenário 

social e passam a determinar “parâmetros de toda a política econômica de vastas regiões 

do planeta” (BRAGA, 1996, p.218). Nesse momento, é crescente a crítica ao formato 

burocrático weberiano de administração pública que eclodia através do discurso que 

proclamava a ineficiência da gerência tradicional pautada na formalidade, 

impessoalidade e profissionalismo (SECCHI, 2009), em detrimento da flexibilidade, 

descentralização e autonomia, além de parâmetros de eficiência, eficácia e efetividade 

que norteassem as organizações públicas (REZENDE, 2009). 

 Tal retórica está pautada nos propósitos de um modo de regulação que se 

pretende afirmar como hegemônico, apoiado na reestruturação do processo produtivo e 

na mundialização do capital (CHESNAIS, 1996). Para compreendê-la, Braga (1996, p. 

215) propõe a distinção entre o neoliberalismo como uma prática político-econômica 

dos governos e o neoliberalismo como doutrina, ou seja, “como uma reação teórica e 

política contra a estratégia welfare do Estado burguês e seus mecanismos de regulação 

macrossocial”. Essa distinção é pertinente, porque, para este autor, o conjunto de ideias 
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que compõem a doutrina neoliberal não foi posto em prática na íntegra, como propunha 

Hayek, por Thatcher, Reagan ou qualquer outro governo reacionário (BRAGA, 1996).  

O modo liberal de regulação do qual estamos tratando é entendido, por Libâneo, 

Oliveira e Toschi (2012), como uma posição capitalista-liberal concorrencial, contrário 

à corrente capitalista liberal estatizante cujo poder se afirmou até a década de 1970. Para 

esses autores, essa é uma corrente do liberalismo que se opõe ao social-liberalismo e ao 

modelo keynesiano, retomando certos posicionamentos do liberalismo clássico e do 

conservador. Nesse sentido, pode-se apreendê-lo também como um 

neoconservadorismo a favor de maior lucratividade para o capital.  

As matrizes do neoliberalismo se sustentam na oposição às políticas de bem-

estar social do Estado intervencionista e na alteração da função do Estado em relação ao 

mercado e à sociedade, o que implica na liberalização econômica, menos interferência 

do Estado no mercado, menos regulação, diminuição dos gastos sociais, diminuição da 

participação política efetiva da população. De forma geral, Behring (2008, p. 58) 

sintetiza os propósitos neoliberais: “mais mercado livre e menos Estado social”. 

Nessa esteira, o neoliberalismo, tendo à frente os EUA e a Inglaterra, constrói 

consensos e dissemina um conjunto ideológico constituído especialmente sobre a 

ineficácia do Estado na reforma econômica dos países centrais e periféricos, mesmo que 

seu alcance se dê de forma e intensidade diferenciada em espaços e tempos diversos.   A 

hostilidade ao “governo grande”, que, segundo os conservadores, é inimigo da liberdade 

e da independência (GIDDENS, 2000), constitui uma de suas principais características.  

Salienta-se, portanto, que o ideário neoliberal compõe um constructo que reformula 

concepções não apenas no plano econômico, mas, sobretudo, no plano individual e 

social.  

 Embora a atenção primeira da reforma neoliberal estivesse voltada para a 

intervenção do Estado na economia, suas ações se estendem em todos os níveis da vida 

social, como podemos ver, fundamentalmente, pela interpretação de homem e sociedade 

contemporâneos.  Nesse contexto, tratando-se de concepção de homem e de sociedade, 

trataríamos também de concepção de escola. Assim, é demandada à administração 

pública educacional práticas de organizações mais flexíveis, modernas e de alta 

performance em nome da tão discutida qualidade educacional. 
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 As bases conceituais e teóricas dessa nova fase do capitalismo trazem como 

lógica o livre mercado, o Estado mínimo e a desregulamentação. Sob esse pano de 

fundo, a “crise” educacional é parte do discursoestratégico de desvalorizaçãoda escola 

pública pela sua decorrente falta de produtividade e eficiência, tanto nas práticas 

pedagógicas quanto na gestão administrativa.  Tal discurso pretende difundir ideias 

acerca de um melhor gerenciamento da escola, em linhas gerais, tratando-se da 

redistribuição de recursos de forma diferenciada; de implantação de escolas de 

qualidade, sendo esse conceito de qualidade decorrente das práticas empresariais 

transferidas para o campo educacional. 

 Assim, o processo de desregulação do mercado, de privatizações, e a crescente 

necessidade de articulação entre o setor público e o setor privado, sobretudo, quando da 

transferência para a esfera pública de práticas empresariais de um lado, e por outro, do 

ponto de vista político, o desenvolvimento democrático das práticas de participação 

social, de controle social (transparência pública) e inclusão social, trazem à baila a 

emergência de uma reforma administrativa do Estado, como resposta à burocracia 

tradicional, que contemple estratégias focadas na produtividade gerencial, no 

desempenho e na eficiência: uma “nova gestão pública” (REZENDE, 2009). 

 O destaque na expressão acima tem sido usado para evidenciar uma 

contraproposta gerencial dos bens e instituições públicas. No entanto, a Nova Gestão 

Pública (New Public Management - NPM), além de representar o recente paradigma no 

qual se assenta a administração, ainda é foco de discussões no campo científico-

acadêmico, nas áreas da administração, das ciências sociais e políticas, inclusive no 

campo da educação, que repercute em opiniões diversas acerca de sua acepção.  

 Nesse sentido, Secchi (2009) afirma que alguns pesquisadores entendem esse 

tipo de gestão como um conjunto de ferramentas para lidar com as demandas gerenciais 

da contemporaneidade, outros o consideram apenas como um movimento e não como 

uma ideologia, filosofia ou doutrina. Porém, esse autor compreende a nova gestão 

pública como “um modelo normativo pós-burocrático paraa estruturação e a gestão da 

administração pública baseado em valores de eficiência, eficácia e competitividade” 

(SECCHI, 2009, p. 354). Hood (1991) demarca o ingresso da NGP, na década de 1970, 

nas reformas burocráticas de vários países da Organização de Cooperação de 

Desenvolvimento Econômico (OCDE), entendendo-a como um conjunto de doutrinas 
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administrativas. Mas o autor observa também as divergências e disputas no campo entre 

os burocratas que acreditavam ser este o único e melhor caminho para recuperar a crise 

da antiga gestão pública e aqueles que rejeitavam as proposições da NGP como uma 

ameaça de destruição à ética e à cultura burocrática desenvolvida ao longo dos anos. 

 Ao se aprofundar na questão, Hood (1991) elenca um conjunto de elementos que 

seriam constitutivos dessa nova gestão. Dessa forma, o autor fornece subsídios para que 

se compreenda como a reestruturação administrativa vem alterando as relações entre o 

Estado, suas instituições, o mercado e a sociedade civil. Nesses termos, em sua obra A 

public management for allseasons?, ele apresenta uma tabela doutrinal que traduz 

algumas características da NGP, que, em linhas gerais, consiste na mensuração de 

desempenho a partir de normas e medidas explícitas, na ênfase no controle, na maior 

concorrência no setor público, na apropriação de práticas do setor privado a serem 

empreendidas no setor público e na maior disciplina e racionamento do uso dos recursos 

(HOOD, 1991). A NGP ainda significa pensar no controle de organização de pessoas, 

na descentralização, na definição de metas e indicadores de performance profissional, 

na flexibilidade, na elevação da disciplina, na redução dos custos do Estado com as 

políticas sociais e na resistência às demandas sindicais. A intenção das reformas 

gerenciais, como a NGP, é fazer com que o Estado funcione melhor, a um menor custo 

(REZENDE, 2009).  

 Entretanto, deve-se compreenderque a receita reformista encontra um dos seus 

limites nas variações que podem ocorrer considerando os diferentes contextos de sua 

implementação e toda a conjuntura político-administrativa providencial para a recepção 

exitosa desse modelo. Na perspectiva de Rezende (2009), os países em desenvolvimento 

apresentamaltos níveis de fragmentação e descoordenação no desenvolvimento da 

gestão de suas políticas públicas, interferência da política sobre a administração e baixa 

capacidade gerencial, o que torna esse processo muito mais difícil de se afirmar e 

consolidar nesses contextos.  

 Todavia, o Centro Latino Americano para o Desenvolvimento (CLAD, 1999) 

conclama a construção de “um novo tipo de Estado” como proposta crucial para a 

legitimação, governança e redemocratização do Estado latino-americano. O CLAD 

define que a reforma gerencial pretendida é inspirada nas transformações ocorridas no 

setor privado cujos pilares se pautam, sobretudo, na flexibilização da gestão, na 
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alteração do sistema hierárquico e na “accountability”
2
 de resultados. “Esse novo 

modelo busca responder mais rapidamente às grandes mudanças ambientais que 

acontecem na economia e na sociedade contemporâneas” (CLAD, 1999, p.125), em que 

o Estado assume um papel regulador cuja função concentra-se em formular e financiar 

as políticas no plano econômico, político e social. Sob essa função, desenvolvem-se 

ações como a atuação junto ao setor privado com a finalidade de torná-lo mais 

produtivo e competitivo na economia mundial; ações junto a empresas e ao terceiro 

setor, fortalecendo os laços com o público não estatal, principalmente na oferta de 

serviços públicos como educação e saúde e as privatizações. Enfim, trata-se de um 

modelo, como descrito no referido documento, contratual competitivo que visa 

aumentar a eficiência e a efetividade das políticas promovidas pelo Estado. 

 No cenário brasileiro, essas ações recebem visibilidade, especialmente a partir 

do ano de 1995, no governo Fernando Henrique Cardoso (FHC), quando da 

institucionalização do Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado (PDRAE), 

idealizado por Bresser-Pereira e executado no âmbito do MARE.  

O Plano Diretor é apresentado como a “nova” e melhor ferramenta de 

enfrentamento para a chamada crise do Estado e para o desenvolvimento do país em 

uma economia globalizada. A urgência em reconstruir o Estado justifica-se pela 

ineficiência da tradicional burocracia rígida, centralizada e hierárquica, mais focada no 

controle dos processos da administração pública do que em seus resultados e, ainda, 

pela crise fiscal e pelo esgotamento do Estado intervencionista.  

Nesse sentido, o movimento “reformista” que segue propõe superar esses limites 

lançando “um salto para o futuro” ou, nas palavras de FHC, implantando “um novo 

modelo de desenvolvimento que possa trazer para o conjunto da sociedade brasileira a 

perspectiva de um futuro melhor” (BRASIL, 1995, p. 6). Para tal, empreende-se 

significativa alteração do papel do Estado, buscando sua reestruturação, uma vez que, 

de acordo com o documento Plano Diretor, seria impossível alavancar a economia e 

                                                             
2Nos estudos acerca de gestão de políticas, e aí incluídas as políticas educacionais, tem sido muito 

comum a utilização do termo “accountability”, que, em sentido cabal, quer dizer responsabilização e 

“responsivies”, isto é responsividade. Embora, a propósito da análise política, esses conceitos estejam 

inter-relacionados, é importante o esclarecimento de Netto (2015) a esse respeito. O autor afirma que 

responsividade “pode ser compreendida como a capacidade dos governantes em identificar e responder às 

demandas e anseios dos cidadãos. Já o conceito de responsabilização diz respeito aos procedimentos e 

mecanismos por intermédio dos quais eleitores e sociedade responsabilizam e controlam a conduta dos 

que detêm o poder” (NETTO,2015, p. 1014). 
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promover o crescimento do país tendo uma sobrecarga de funções destinadas ao Estado 

que estaria além das suas atribuições, especialmente na área social. Desse modo, 

propõe-se que o entendimento da reforma deva se associar à redefinição do papel do 

Estado que, a partir de então, não assumirá diretamente a responsabilidade pelo 

“desenvolvimento econômico e social pela via da produção de bens e serviços, para 

fortalecer-se na função de promotor e regulador desse desenvolvimento” (BRASIL, 

1995, p. 12).  

Nessa direção, alinhado ao movimento de cunho neoliberal que ocorrera em 

alguns países da Europa e Estados Unidos, desde a década de 1970, o Brasil transita de 

uma administração pública burocrática para uma administração pública de base 

gerencial. A “reforma gerencial”, como é chamada nos documentos do MARE, recebe 

forte apoio do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), tendo como foco a 

eficiência no controle dos resultados e a eficácia na ação reguladora do Estado. Além de 

uma série de emendas constitucionais, o Plano propõe a flexibilização da estabilidade 

funcional, inculcando valores meritocráticos e de produtividade no setor público, aliada 

à descentralização dos processos decisórios e de execução, o que permitiria ao Estado 

atender com mais eficiência o cidadão, “cliente privilegiado” de seus serviços. A 

descentralização implica, portanto, de um lado o repasse das responsabilidades, que 

seriam do Estado, para o setor privado ou demandar as atividades que não têm relação 

direta com a sua função para a execução do chamado setor “público não estatal” ou 

terceiro setor. Esse processo denominado “publicização”, ou seja, a transferência dos 

serviços não exclusivos do Estado para o público não estatal, em queesses serviços 

assumirão a forma de “organizações sociais”, incidirá, sobretudo, nos serviços sociais 

como saúde e educação.  As políticas de descentralização, para Cury (2002, p. 196), 

quando determinadas por um “governo central poderoso, ganham um sentido de 

centralização de concepção e descentralização da execução nos níveis subnacionais de 

governo”. 

Assim, na perspectiva educacional, coadunando com os princípios de um novo 

desenho gerencial que visa equacionar os problemas da então ineficiente burocracia do 

Estado na administração e implementação de políticas públicas, o governo inicia uma 

reforma liderada pelo Ministro da Educação Paulo Renato Souza, autodenominada “A 

Revolução Gerenciada”.  
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  Tal Revolução, para seus partidários, estaria inscrita no desejo de transformação 

da realidade sob o discurso do “novo”: novo liberalismo, novo gerenciamento estatal, 

nova gestão da educação, novo país. As conquistas e os avanços próprios de nosso 

processo de construção histórica, pelos conflitos, confrontos e conformações inerentes 

às relações sociais, fariam parte do antigo, que ficou para trás, confirmando a lógica da 

descontinuidade que tem marcado a trajetória das políticas educacionais no país. 

(DOURADO, 2007).  Assim, os anseios reformistas são reafirmados pelo ministro da 

educação quando, em discurso, afirma que, para concretizar o sonho de um país mais 

rico, justo e igualitário, seria necessário reformar o Estado através da democratização, 

da descentralização e desconcentração e pela mudança na relação com a sociedade, 

“definindo canais de participação e criando formas novas de articulação entre o Estado e 

a sociedade” (SOUZA, 2005, p. 70). 

 Ratificando as características de gerenciamento, são potencializadas as práticas 

de cooperação internacional do uso do financiamento multilateral na implantação de 

diversas políticas educacionais. O uso de avaliação externa da gestão pública, através de 

indicadores quantitativos, mostra-se como instrumento para mensurar a utilização 

adequada de recursos, bem como a qualidade e performance das políticas avaliadas, 

enfatizando mais os resultados do que o processo. Nesse contexto, observa-se a 

objetividade dos processos de descentralização e controle. Esses processos convergem 

com as expectativas sociais democráticas de participação efetiva na administração e 

acompanhamento do gasto público, sob o discurso da transparência. Souza (2005) 

esclarece que a descentralização de recursos, repassando-os para as esferas municipais e 

estaduais e para a própria escola, constitui-se em uma “mudança radical” das iniciativas 

do Ministério da Educação, no bojo da Reforma do Estado. E, ainda, sob a retórica da 

desburocratização da máquina estatal define que “cada ação descentralizada estava 

associada à criação de uma instância local de acompanhamento e controle” (SOUZA, 

2005, p. 68). 

Mesmo sendo um desafio para a gestão, observa-se a presença, na educação, da 

formulação de parcerias entre a sociedade civil e o poder público, denominadas pela 

literatura especializada como Parceria Público-Privada (PPP), que seguem os propósitos 

descentralizadores de transferência de responsabilidades, poder e controle do Estado 

para o setor privado ou para o setor público não estatal. De acordo com Robertson e 

Verger (2012), as parcerias viriam, nesse período, a atender múltiplos interesses e 
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objetivos determinados de ordem ideológica e econômica através de articulações mais 

amplas entre o Estado e o Mercado, afirmando a lógica das reformas. Os autores 

destacam ainda que “elas foram um corretivo para a presença demasiada do Estado 

(keynesianismo), por um lado, e a ausência dele, por outro (privatização)” (Ibidem, p. 

1139). 

Esse contexto é marcado por medidas pontuais de uma série de políticas 

focalizadas de atendimento ao ensino fundamental que, segundo Dourado (2007, p. 

927), “propiciaram a emergência de programas e ações orientados pelo governo federal 

aos estados e municípios” cuja concepção estaria centralizada no âmbito federal e sua 

execução ameaçada pela ausência de regulamentação do regime de colaboração. A 

descentralização expressa, portanto, apenas o repasse de responsabilidade dos escalões 

nacionais para os subnacionais (CURY, 2002). Nesse sentido, Cury (2002, p. 196) 

sinaliza para as dificuldades de os municípios e estados cumprirem com tais 

responsabilidades, ressaltando o risco de haver um deslocamento de atribuições do 

público para o privado, processo que acarretaria uma maior“competitividade e 

seletividade, de corte mercadológicas, pouco naturais aos fins da educação”.  

A lógica das políticas focalizadas não contribuiu para que houvesse efetivas 

alterações na gestão educacional e escolar. Conforme Dourado (2007, p. 927): 

 

Em muitos casos, resultou em ajustes e arranjos funcionais dos 

processos em curso nesses espaços, alterando, por vezes, a lógica e a 
natureza das escolas e, em alguns casos, a sua concepção pedagógica, 

a fim de cumprir obrigações “contratuais” com o governo federal no 

âmbito da prestação de contas. 

 

A história revela, pois, as continuidades e descontinuidades das políticas de 

governo. As ações descritas até então fazem parte de um complexo mosaico que se 

constituiu, no caso brasileiro, e buscou se consolidar no período de 1995 até 2002. 

Embora tenha havido alguns avanços nesse período, como, por exemplo, a razoável 

recuperação da crise de desvalorização do real e progressos em relação à expansão da 

oferta de vagas para o ensino fundamental, FHC não logrou o sucesso na execução de 

toda sua pretensiosa agenda de gestão, autodenominada de “reforma”. Segundo consta 

no PPA 2004-2007, alguns dos problemas encontrados para que se firmasse aquele 

modelo de gestão, entre outros, foram a escassez de recursos, a pouca participação dos 
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gerentes nas tomadas de decisões, bem como sua interação com a estrutura formal dos 

ministérios, pequena cooperação institucional e dificuldade de acesso aos canais de 

negociações (BRASIL, 2004).   

Com base nessas experiências anteriores, o governo que assume em 2003, sob a 

presidência de Luiz Inácio Lula da Silva (Lula), propõe, a partir do “Plano de Gestão 

Pública de um Brasil para Todos” (2003), uma agenda de gestão positiva para impactar 

o contexto flagrante de acentuada desigualdade social e escolar, de fome, miséria e 

exclusão. Propõe, ainda, vencer o desafio, posto historicamente, de superação da 

condição de país subdesenvolvido, ou seja, uma “Gestão Pública para o 

Desenvolvimento com Inclusão Social”, como esclarece o título da apresentação do 

Plano de Gestão (2003).  

Considerando o cidadão como o ponto central a que se destinam as 

transformações pretendidas, a proposta prevê o fortalecimento institucional e ações 

macroinstitucionais que incidirão diretamente no papel do Estado. Assim, vislumbra um 

Estado que seja capaz de formular e implementar políticas públicas, alegando a sua 

incapacidade, até então, de garantir e assegurar os direitos civis e sociais básicos à 

população, de forma eficiente, transparente e participativa. 

Nesse sentido, o Plano de Gestão em questão diferencia-se do anterior, o qual 

teria a idealização e a execução no interior do governo, estando o MARE à frente como 

responsável pelas duas funções. O modelo de “Estado atuante, promotor do crescimento 

e da justiça social” se sustenta nas reformas que a sociedade decidir apoiar, logo o PPA 

e o modelo de gestão que conduziria o período de 2004-2007exigem, em sua 

formulação, um processo efetivo de participação.   

Não obstante os canais democráticos de participação e interlocução do governo 

com outras organizações e com a sociedade civil organizada, segue em marcha a gestão 

gerencialista. As proposições do PPA 2004-2007 ratificam uma gestão baseada nas 

matrizes da Nova Gestão Pública. O Plano apresenta como forma de equacionar os 

problemas sociais e alcançar os objetivos de maior equidade, justiça social e inclusão, 

além do fortalecimento institucional e a governança, a gestão de programas que é 

pragmaticamente elaborada utilizando-se de ferramentas de gestão e conceitos muito 

conhecidos na administração geral e de empresas
3
. Orienta-se pela gestão por 

                                                             
3 BRASIL (2004). Plano de Gestão do PPA 2004-2007, figura 5, Ciclo de Gestão, p. 28.  
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resultados, voltados para os impactos dos programas na sociedade, pela otimização dos 

recursos e dos processos de trabalho, por parâmetros de desempenho e regras mais 

flexíveis, ancorado em formas e estratégias diferenciadas de gestão sob o auxílio 

fundamental das tecnologias da informação e comunicação e inovações gerenciais. 

Em 2005, é instituído, pelo Decreto n. 5.378, o Programa Nacional de Gestão 

Pública e Desburocratização (GESPÚBLICA)cuja finalidade é contribuir para melhorar 

a qualidade dos serviços públicos ofertados e aumentar a competitividade do país. Em 

consonância com o PPA e utilizando os arranjos e abordagens gerenciais, o 

GESPÚBLICA tem como objetivos: eliminar o déficit institucional, promover a 

governança e a eficiência, aproveitando os recursos para os fins dos resultados da ação 

pública, assegurar a eficácia e a efetividade da ação governamental e a gestão 

democrática, participativa, transparente e ética (BRASIL, 2005). A institucionalização 

do GESPÚBLICA, considerando suas finalidades e objetivos, corrobora a preocupação 

do governo com as questões político-institucionais. As linhas de ação nessa direção são 

fortalecidas nos diferenciados arranjos de gestão do período. E, como uma questão 

equacionada, intensificam-se a preocupação com o crescimento do país, a exclusão 

social e a diminuição das desigualdades, como se pode verificar no PPA 2008-2011. 

O PPA 2008-2011 tem como título “Desenvolvimento com inclusão social e 

Educação de qualidade” e parte do entendimento de que, naquele momento, o país já 

alcançara um considerável avanço na promoção de políticas públicas com foco no 

cidadão e uma estabilidade econômica que permitiria avançar no sentido da aceleração 

do crescimento econômico, um desafio para a gestão, assim como ampliar e promover a 

inclusão social e reduzir as desigualdades sociais e regionais. 

Os métodos de gestão são os mesmos do Plano 2004-2007, considerando o efeito 

positivo na implementação, execução e avaliação das políticas públicas. Contudo, para 

enfrentar o desafio lançado, o governo abre três frentes que compõem o conjunto de 

programas finalísticos na agenda prioritária, que são: (i) a Agenda Social, composta de 

ações voltadas para o atendimento à parcela mais vulnerável da sociedade; (ii) o Plano 

de Desenvolvimento da Educação (PDE), que tem como foco a melhoria na qualidade 

da educação; e (iii) o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), um conjunto de 

iniciativas, medidas e investimentos de “incentivo ao desenvolvimento econômico, 



52 

 

estímulos ao crédito e ao financiamento, melhoria do ambiente de investimento, 

desoneração tributária e medidas fiscais de longo prazo” (BRASIL, 2007a, p. 19). 

Embora tenham existido ações e programas direcionados à educação como parte 

da preocupação das políticas públicas, no primeiro mandato do governo Lula, é enfático 

o seu protagonismo no segundo PPA (2008-2011) a começar por tomar parte no título 

do Plano e por se constituir como “elemento essencial dessa estratégia” (BRASIL, 

2007a). O objetivo de uma educação de qualidade, nesse contexto, tomando-a, segundo 

o Plano, como elemento que irá impactar na competitividade econômica e na equidade 

social, reafirma a conclusão de Afonso (2000, p. 56) acerca das políticas educacionais, 

seja sob a retórica da mudança, da inovação ou da reforma. Estas “não estão 

necessariamente orientadas para a resolução de problemas do campo educacional, 

embora essa possa ser a razão apresentada”. O que se percebe é que as transformações 

pretendidas no campo educacional estão estreitamente relacionadas com as condições 

econômicas para o desenvolvimento e a promoção do país no âmbito nacional e 

extrafronteiras e, ainda, as condições necessárias para afirmação do Estado. “A 

educação de qualidade representa, portanto, um objetivo estratégico sem o qual o 

projeto de desenvolvimento nacional em curso não se realiza” (BRASIL, 2007a, p. 16). 

Nesse sentido, as ações propostas pelo PDE, explicitamente, indicam a 

preocupação do governo com os maiores problemas que afetam diretamente a qualidade 

da educação, como a repetência, a evasão, o processo ensino-aprendizagem e a 

valorização do magistério, entre outros. Para a superação desses entraves, o PDE 

apresenta o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), cujas metas para 

cada ente federado são definidas por indicadores
4
, e a Provinha Brasil. Ambos 

instrumentos de avaliação do desempenho escolar são do tipo estandardizado cuja 

função normativa, que lhes é peculiar, opera a partir de dados quantificáveis e 

mensuráveis, tomando as partes pelo todo. De fato é o modelo ideal para estimular a 

competitividade e as comparações. 

Ainda no esforço envidado para alcançar os objetivos educacionais, é criado, no 

âmbito do PPA 2008-2011, o “Programa Compromisso Todos pela Educação”, 

instituído pelo Decreto n. 6.094, de 24 de abril de 2007, que dispõe sobre a 

                                                             
4 O IDEB é resultado do produto entre o desempenho e o rendimento escolar. Assim, os indicadores 

combinam as notas dos estudantes obtidas nos testes padronizados (SAEB e Prova Brasil) com as 

informações sobre aprovação e rendimento escolar.   
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implementação de um plano de metas pela União em regime de colaboração com os 

entes federados, tendo a participação das famílias e comunidades (BRASIL, 2007b). O 

referido Decreto é um importante instrumento da gestão pública no que diz respeito ao 

incentivo e à promoção da qualidade da educação. Todavia, constitui-se um desafio para 

a gestão pública estadual e municipal, pois a “adesão voluntária” ao compromisso 

implica a introdução, no ambiente escolar, de mecanismos e arranjos gerenciais que 

impactam diretamente na organização e na gestão escolar. Complementarmente, o 

paradigma gerencial, sob os princípios da eficiência, efetividade e eficácia, busca 

imprimir uma nova cultura organizacional nas instituições escolares.  

  O PPA 2012-2015, do governo Dilma Rousseff, apresenta-se com o título “Mais 

Brasil, mais desenvolvimento, mais igualdade, mais participação”. Em linhas gerais, 

pretende atuar com políticas inovadoras “que garantam os direitos dos que mais 

precisam”, realçando o papel indutor e promotor de mudanças do Estado. A visão de 

futuro se expressa pelos valores de “soberania, democracia, justiça social, 

sustentabilidade, diversidade cultural e identidade nacional, participação social e 

excelência na gestão” (BRASIL, 2011, p.18). Entretanto, para alcançar o horizonte 

almejado com base nesses valores, o Estado deve promover a conjugação de esforços, 

meios e recursos de governo, setor privado e sociedade.  

 No que diz respeito à educação, consta no PPA que esta é um aspecto 

 

fundamental e que constitui condição para a convergência de 

condições econômicas e sociais entre as regiões, acompanhada da 

tendência à interiorização, é a educação, determinante para a inclusão 

social, a efetivação de direitos, a inovação, as atividades econômicas 

intensivas em conhecimento e a formação de mão de obra nos vários 

níveis. (BRASIL, 2011, 61) 

 

 A concepção de educação desse excerto responde às expectativas 

mercadológicas ainda mais quando associada a ela encontram-se as expressões 

“desconcentração de recursos cognitivos” e “estoque de conhecimentos”, adequando o 

vocabulário a um lugar que não é o da formação humana, cidadã e integral. Afirma-se, 

assim, a contradição com o que se tem realizado, no diálogo do governo com a 

sociedade, e o produzido em uma perspectiva contrária. Exemplifica-se, por exemplo, 
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essa mesma concepção tratada na CONAE (Conferência Nacional de Educação) de 

2010 e de 2014 e nos Planos Nacionais de Educação (PNE). 

  Além dessa perspectiva, o PPA reitera a importância do processo avaliativo em 

larga escala como instrumento de controle e medição da qualidade da educação. Esses 

processos relacionam-se com a eficiência e a eficácia da gestão educacional na oferta do 

produto e de seus resultados. Dessa forma, ratificando o que vem sendo abordado, 

Andrade ressalta que: 

 

A orientação de progresso vinculada à eficácia da gestão escolar 

resume de certa maneira os principais argumentos que sustentam as 

políticas de mais amplo alcance do Ministério da Educação (MEC) 
que são dirigidas a um contexto extremamente desigual e 

diversificado, do ponto de vista econômico, social e cultural. Apesar 

de predominantemente, sobretudo a partir da gestão Dilma Rousseff 
que se iniciou em 2011, essa condução instaurar uma contradição 

fundamental no setor educacional, já que os movimentos sociais que 

se constituíram em base política importante dos governos Lula e 
Dilma apresentam outras racionalidades, concepções e práticas 

pedagógicas, como pode se observar nos documentos resultantes das 

duas últimas conferências nacionais de educação. Não obstante a 

contradição instaurada no governo federal, ela é ainda maior em 
âmbito nacional, na relação com os estados e municípios, pelo fato de 

ser o Brasil um país federativo (2015, p. 627).  

 

 Insere-se nessa contradição a concepção do estado do Rio de Janeiro que agrega 

a ideia de transformação do quadro educacional e melhoria da qualidade à eficácia da 

gestão. O Estado vem adotando medidas para mensurar o desempenho, introduzindo 

práticas do setor privado para o setor público com foco em resultados e ênfase no 

controle. Pode-se observar o uso de avaliações externas e internas, a divulgação de 

“boas práticas”(práticas a serem padronizadas pelo sucesso no alcance de metas), 

premiações e bonificações. A utilização dessas estratégias sinaliza alterações na gestão 

escolare no cotidiano, especificamente do ponto de vista do gestor, que se modificam 

com o trabalho prescrito, elaborado, verticalmente, com os tensionamentos entre a 

elaboração e a execução do trabalho e sua consequente descaracterização. 
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1.3 – A REESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA E A GESTÃO DA EDUCAÇÃO 

 

 A construção histórica da gestão da educação no Brasil evidencia a diversidade 

de orientações através das quais sua prática tem se dado. Os modelos conceituais, 

abordagens, teorias e princípios que se intercambiam por diferentes tempos e espaços 

escolares refletem a realidade heterogênea e polifônica de suas práticas. Todavia, é 

correto afirmar, também, que, mesmo considerando as múltiplas abordagens, algumas 

características de determinada forma de compreender e exercer a gestão tem sido 

predominantes em relação a outras, como é o caso das teorias da administração clássica 

e burocrática que deixam heranças enfáticas ainda nos dias atuais. 

 Alinhada a essas concepções ou modelos, existe um projeto de sociedade, de 

educação e de homem.  A gestão e a organização da escola acompanham os processos 

pelos quais a sociedade atravessa e suas múltiplas determinações. Entretanto, as 

políticas educacionais voltadas para essa área distanciam-se do entendimento da 

educação como processo formativo, dinâmico e plural. Também sua condução, por mais 

que pretenda seguir um projeto alheio a essas questões, proporciona a reinvenção das 

práticas, como as gestadas nos modelos de organizações educativas e sua coexistência.  

É, pois, nesse contexto da elaboração das políticas pelos quadros administrativos 

das instâncias superiores à escola, como as Secretarias Estaduais de Educação, que se 

apresentam as abordagens singularizadas e materializadas no “modelo de gestão”. Nessa 

perspectiva, naturaliza-se e legitima-se o modelo decretado, suas normas e regras e 

prescrições, valendo-se do controle sobre o trabalho e deixando poucas brechas para as 

recriações, a construção e a execução de um projeto de escola concernente com seus 

objetivos específicos e em respeito aos princípios democráticos propagados pelas 

legislações. Como exemplo, cita-se o caso de uma determinada concepção de 

administração pública educacional, focada em estratégias que visam à produtividade, ao 

desempenho e à eficiência, inserida na perspectiva da nova gestão pública. 

 Contudo, para compreender as dimensões dessa perspectiva, é fundamental 

ressaltar o processo no qual a nova gestão pública se constitui, o que implica retratar a 

reestruturação do sistema capitalista a partir do colapso do modo de acumulação fordista 
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que marcou uma das grandes depressões do sistema e, consequentemente, apresentou ao 

mundo novas formas de produzir e constituir as sociedades. 

A década de 1970 reflete um período de desestabilidade para o sistema capitalista 

que apresenta seus impactos mais marcantes no final da década de 1980, mas 

intensificado nos idos de 1990. Todavia, a crise fiscal e legitimidade do capital 

reportada nesse recorte revela a contradição estrutural que reside na natureza do próprio 

capitalismo, porque se pauta nos princípios formais de liberdade e igualdade para se 

legitimar, estando sua essência na maximização da acumulação de capital, “a 

acumulação pela acumulação” (MARX, 2013, p. 670). Esta é propiciada pela 

desigualdade inerente às relações de poder entre capital e trabalho e, logo, pela 

naturalização dos processos de exclusão e alienação. É, pois, um modo de produção 

material e subjetivo de produção da vida, das relações, dos sentimentos e das 

consciências. Wallerstein (2001, p.15) afirma que seu “desenvolvimento histórico 

envolveu o impulso de mercantilizar tudo”, e completa ressaltando que toda e qualquer 

relação social não esteve isenta de ser incluída.  Nessa esteira, como uma necessidade 

histórica, o sistema capitalista busca, de forma desigual e com intensidades diversas 

entre tempos e espaços, garantir as condições de sua expansão, reprodução e superação. 

Considera-se, portanto, o capital como um processo móbil, visto que ele tem a 

capacidade de se reinventar, se adaptar – a custos materiais, ambientais e humanos - 

para que seu desenvolvimento e exacerbada acumulação – sua estrutura - não deixem de 

existir.   

  Assim, sob essa perspectiva, pretende-se compreender a crise desencadeada na 

década de 1970 e sua influência na constituição política e ideológica de um paradigma 

de sociedade que apresenta novas formulações para a educação.  

Para tal, importa reportar-se ao esgotamento do modo de acumulação fordista 

que, aliado ao regime de regulamentação keynesiano, impactou não apenas o solo fabril, 

mas também toda dinâmica da vida em sociedade durante décadas. Há de se concordar 

com Senett (2006, p. 23), que, ao iniciar uma análise temporal comparativa sobre 

aspectos da sociedade capitalista e as turbulências e preocupações atinentes a diferentes 

períodos, afirma: “Desde a época de Marx, a instabilidade pode parecer a única 

constante do capitalismo”.  
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  A instabilidade, então, punha em questão a prática política de estabilidade social 

que garantia à população assistência legal pela oferta de serviços básicos como saúde e 

educação. Assim, cresce a crítica à ação do Estado e sua função atrelada à rigidez da 

racionalidade técnico-científica,ao processo inflacionário, à crise do mercado financeiro 

e imobiliário e à crise do petróleo que solapavam as ações keynesianas de intervenção 

estatal na organização política, econômica e social. O ímpeto de deter a inflação realçou 

a crise fiscal e de legitimação do Estado americano.
5
 Iniciou-se assim um processo de 

reestruturação social e econômica que refutava a rigidez da acumulação fordista em 

favor das políticas neoliberais que postulavam o Estado Mínimo e o fim da estabilidade 

promovida pelo Estado de Bem-Estar-Social, sobretudo, a partir da otimização de 

recursos públicos voltados para a promoção de políticas sociais. De acordo com Frigotto 

(2010, p. 85), a adesão ao modo de acumulação mais flexível e de regulação 

concernente com as leis de mercado ecom as políticas monetaristas não representou, em 

virtude da sua complexidade, uma alternativa para a crise que estava posta, mas sim “a 

busca da recomposição dos mecanismos de reprodução do capital pela exacerbação da 

exclusão social”.  

 Harvey (1993) denomina esse processo de reestruturação capitalista de 

acumulação flexível. Para este autor, a acumulação flexível se apresenta em oposição às 

antigas relações sociais e traz como característicao novo, novos setores de produção, 

prestação de serviços financeiros, mercados; pressupõe a inovação das relações 

comerciais, dos incrementos tecnológicos e da organização do trabalho. A acumulação 

flexível “se apoia na flexibilidade dos processos de trabalho, dos mercados de trabalho, 

dos produtos e padrões de consumo” (HARVEY, 1993, p. 140), o que decreta 

esgotamento da acumulação fordista que se consolida, na década de 1980, com o fim do 

Welfare State e a ascensão do processo de globalização.  

O termo globalização tem sido difundido e utilizado de formas diferenciadas. 

Originário do campo da administração de empresas, a palavra indicaria uma estratégia 

                                                             
5
Retoma-se a ideia da capacidade cíclica de colapso e reestruturação do sistema capitalista, convocada por 

sua natureza. O modo de produção fordista e de regulação keynesiana apresenta como saída da crise pós-

guerra a intervenção do Estado na economia e o Estado de Bem-Estar-Social. A crise dessa forma de 

acumulação dá lugar à retomada das leis de mercado e à consequente ausência do Estado na oferta pública 

de serviços básicos, caracterizando a política neoliberal de corte de gastos públicos para as políticas 

públicas. Ao analisar esse processo, Frigotto (2010) toma como fundamento as análises de Francisco de 

Oliveira, na obra O surgimento do antivalor: capital, força de trabalho e fundo público, e de Eric 

Hobsbawn, na obra Renascendo das cinzas. 
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de integração, desregulamentação e liberalização das grandes corporações, 

instrumentalizadas pelas novas tecnologias, de se reestruturarem para expandirem seus 

negócios pelo mundo, pela acumulação de mais capital. Entretanto, a globalização 

incorporou-se ao discurso político e, nessa esfera, assume também contornos políticos e 

ideológicos (CHESNAIS, 1996), que podem, portanto, ocultar a realidade e ser 

inculcado no ideário social, assumindo um caráter manipulador.  

 Chesnais (1996) esclarece que a globalização é a expressão das “forças de 

mercado” em seu movimento de liberalização e subordinação de todas as esferas da vida 

social ao capital privado. Entende-se, pois, que esse processo se associa também ao 

campo cultural, político e social, não se restringindo à atuação no campo econômico. 

Assiste-se, então, a configuração do “mundo sem fronteiras” (CHESNAIS, 1996, p. 23) 

ao qual todos, sem opções contrárias, têm de se submeter e adaptar.  

  O processo de globalização teve grande contribuição para o esgotamento do 

fordismo na medida em que as ações das corporações, ao buscarem em outras 

economias, como fuga das tensões no setor produtivo e social, espaços mais rentáveis 

nos quais suas atividades pudessem expandir, reduziram o poder econômico do Estado 

nacional. Nessa esteira, sob a perspectiva do neoliberalismo e a emergência de um novo 

regime de acumulação mais flexível, observa-se a quase extinção das relações e formas 

institucionais que asseguravam a estabilidade e o crescimento do capitalismo: o trabalho 

assalariado, relações monetárias internacionais estáveis, taxas de câmbio fixas e Estado 

e instituições capazes de regular e disciplinar o capital privado (CHESNAIS, 1996). 

Verifica-se então uma nova configuração do sistema capitalista, de sua atuação e 

regulação.  

 Dessa forma, o capitalismo global altera o seu modo de produção e reestrutura o 

mercado de trabalho a partir da introdução de novas tecnologias ao processo produtivo e 

de novos modelos organizacionais, de setores de produção e fornecimento de serviços 

financeiros, novos mercados, e, sobretudo, taxas altamente intensificadas de inovação 

comercial e tecnológica (HARVEY, 1993, p. 140). O desenvolvimento das novas 

tecnologias e telecomunicações (que propiciou e intensificou a globalização), nas 

empresas atreladas à capacidade de flexibilidade e mobilidade do capital respondem 

pelo aumento do desemprego estrutural e pela reconfiguração da relação entre trabalho e 
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capital, sobretudo se pensarmos nas modalidades de empregos e/ou subempregos que 

estão sendo criadas em detrimento do contrato de trabalho assalariado. 

A análise do documento “Estudo da OCDE sobre o emprego: fatos, análises, 

estratégias”, de 1994, realizada por Chesnais (1996, p. 25), aponta a preocupação 

central da Organização com a questão do emprego diante dessa nova realidade. Esta 

ratifica que “é essencial a adaptação aos modos de produção e intercâmbio que estão 

surgindo”, confirmando a capacidade coercitiva do sistema sobre o trabalhador. No 

mesmo período, Rifikin (1995) também apresenta uma discussão acerca das 

perspectivas futuras de trabalho no mundo. Ao analisar a sociedade americana, confirma 

sua tese de que caminhamos para a consolidação de uma sociedade sem empregos. A 

flexibilização do espaço e do tempo, ou como expressa Harvey (1993), a compressão do 

espaço-tempo pelas tecnologias da informação tem imputado novos conceitos ao campo 

do trabalho, e em toda a esfera social, como a produção enxuta just in time e o 

flexitempo, que buscam superar os gastos e a inflexibilidade da produção fordista. Para 

Rifikin (1995, p. 176), essa Terceira Revolução Industrial abriu caminho para a 

“reforma do sistema econômico global, ao longo de linhas de alta tecnologia, com 

concomitante declínio da força de trabalho necessária para produzir bens e serviços”.  

 Na mesma direção, Chesnais (1996) evidencia as dimensões do desemprego 

estrutural, embora pontue a importância de compreendermos os elementos circunscritos 

nesse contexto como um todo que se caracteriza em um sistema. Dessa forma, o autor 

afirma que, ressaltando os efeitos das alterações tecnológicas nessa arena, essa questão 

não pode ser analisada senão relacionada à mobilidade de ação recuperada pelo capital 

em decorrência da liberalização do comércio internacional e à liberdade de 

estabelecimento e de remessa de lucros. As análises de Rifikin e Chesnais se 

aproximam do que Harvey (1993) também concluiu acerca dos impactos que essa nova 

base de acumulação apresenta para o trabalho humano. A flexibilidade sobre a qual se 

apoia reflete na rotatividade dos empregos, desemprego, baixos salários, na rápida 

destruição e reconstrução de habilidades para atuar no mercado competitivo e, 

sobretudo, no retrocesso do poder de organização da classe trabalhadora e manutenção 

de seus direitos adquiridos historicamente.   

 Os novos modelos organizacionais buscam superar as práticas administrativas 

verticalizadas implementando uma organização horizontal. De acordo com Sennett 
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(2009), esta é uma das formas de poder e controle que caracteriza as modernas formas 

de flexibilidade que estariam ancoradas em três aportes: a reinvenção descontínua de 

instituições, a especialização flexível da produção e a concentração de poder sem 

concentração. A reorganização do trabalho e das instituições, nessa direção, em 

detrimento da rigidez fordista, em todos os sentidos, apropria-se e postula novos usos e 

sentidos do tempo e do espaço
6
 a partir da descontinuidade ou presentificação do 

passado. Na prática, observam-se os três aportes da abordagem do autor através dos 

modelos organizacionais que rompem com a tradicional estrutura institucional rígida e 

hierárquica, propondo a integração de departamentos, o trabalho fragmentado em ilhas 

de produção isoladas e redes mais elásticas, a queda da antiga organização piramidal. 

Para além, eles promovem a desqualificação e a requalificação profissional a favor da 

(maior) produção e o aumento de responsabilidade e autonomia como mecanismo de 

controle. As estratégias das instituições flexíveis têm o grande interesse não apenas pela 

força de trabalho humano, mas buscam também controlar suas qualidades subjetivas.    

O quadro que se desenha no solo fabril com a intensa competitividade e as 

demandas de produtividade é o arranjo de novas formas de lidar com o trabalhador e o 

controle da produção. São táticas mais veladas e dissimuladas de dominação que 

estariam voltadas para a inculcação das prescrições organizacionais sob argumentos 

psicológicos e apelo às subjetividades para a cooperação e o controle simultâneos. 

Assim, “a empresa neocapitalista lidará basicamente com a gestão dessa dimensão 

psicológica de dominação” (HELOANI, 2011, p. 102) do que com o enfrentamento 

explícito evidente nas relações hierárquicas rígidas.  

 Nesse contexto, em contraposição à população de trabalhadores precarizados, a 

configuração do regime de produção atual exige a formação, a qualificação ou a 

requalificação de profissionais que sejam polivalentes e multifuncionais. Isso implica a 

aquisição de habilidades e competências que atendam às rápidas e mutáveis 

necessidades do mercado cada vez mais competitivo. Essa é uma demanda que tem sido 

basilar para a reestruturação das organizações como requisito para concorrer e crescer 

sem serem abatidas - excluídas - pelo sistema – excludente.  

                                                             
6
Harvey (1993) apresenta na obra A condição pós-moderna: uma pesquisa sobre as origens da mudança 

cultural os elementos que esclarecem e aprofundam a discussão acerca das alterações da noção de tempo 

e espaço até a transição do fordismo para a acumulação flexível. 
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 As condições que conferem a materialidade desse modo de produção, de 

produzir a vida, convocam a reflexão sobre os processos formativos sistematizados e a 

finalidade da educação nessa engrenagem, uma vez que a lógica e a retórica da 

formação, qualificação e requalificação da força de trabalhado encobrem os interesses 

do capital privado, a “fabricação” de um determinado tipo de trabalhador que, “face à 

reestruturação sob nova base técnica, lhes possibilite efetivar a reconversão tecnológica 

que os torne competitivos no embate da concorrência intercapitalista” (FRIGOTTO, 

2010, p. 151). 

 Estudos
7
 têm mostrado o protagonismo dos organismos internacionais na 

condução e disseminação ideológica de políticas públicas convergentes com esse 

ideário. A educação, nesse sentido, assume um papel central quando da aproximação 

com organizações como o Banco Mundial, a Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE) e o Fundo Monetário Internacional (FMI), por 

exemplo, na implementação e execução das políticas públicas.  

 A relação das instituições financeiras internacionais, sobretudo, com países de 

baixo poder econômico não é recente. Na década de 1980, com a intensificação das 

ações de reestruturação com base na diminuição do poder do Estado e aumento da 

intervenção privada na reorganização administrativa das instituições públicas que 

visavam à contenção do investimento no setor, os organismos internacionais, a partir de 

seus sistemas de financiamento e crédito, estreitaram seus laços com diversos países 

cuja mudança estrutural se fazia necessária, ou seja, países subdesenvolvidos e em 

desenvolvimento. 

 A dualidade na relação que predomina entre esses países e os organismos 

internacionais de concessão e dependência atualizam o que ocorre, historicamente, em 

uma nova forma de democracia presidencialista associada, como elucida Silva (2004). 

Nesta, tais organismos transformam-se em representantes legais de seus países credores 

associados e assim assumem a função supranacional de agir por eles em todas as 

esferas, determinando, inclusive, a implantação, a condução e a avaliação de suas 

políticas sociais. 

                                                             
7
Ver Fonseca (1997), Oliveira (1997), Silva (2004) e Frigotto (2010). 
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 Nesse sentido, a política educacional brasileira é influenciada pelo poder 

dasorganizações internacionais. A dependência financeira e política prevê a concessão 

de autonomia e de participação a esses agentes para intervirem na redefinição de 

parâmetros e na organização da educação do país. Pode-se constatar isso ao se observar 

para que direção são encaminhados os acordos, programas e projetos financiados pelas 

instituições internacionais; estes são a favor da manutenção e expansão da lógica 

neoconservadora disseminada pela ideologia “neoliberal” que nasce no âmago da 

reestruturação do capitalismo pós- fordista.   

 O Relatório n. 63731-BR, de 2011, do Banco Mundial, para a reconstrução e o 

desenvolvimento estabelece estratégias de parceria com o Brasil, nos exercícios Fiscais 

de 2012 a 2015, que reitera o acordo realizado com o país de intervenção na política 

macroeconômica nos diversos setores, incluindo o setor educacional.  Logo, na análise 

do Resumo Executivo, o Banco apresenta os desafios que o país enfrenta para alcançar 

o almejado crescimento. Ou seja, é necessário acelerar o desenvolvimento econômico 

através de uma série de medidas já conhecidas, como a redução dos gastos com 

infraestrutura e políticas sociais, repasse financeiro para o setor privado, a fim de 

aumentar a sua produtividade e garantir melhorias do capital humano, o que tange o 

campo educacional. O tópico 28, do mesmo documento, explicita que “Melhorias 

complementares na quantidade e qualidade de capital humano são essenciais para 

aumentar a produtividade da mão de obra” (BANCO MUNDIAL, 2011, p.10). Para 

além, o país precisa “fortalecer ainda mais a resiliência a choques internacionais”, o que 

implica resistir, ter a capacidade de adaptação e recuperação nessas situações, 

mantendo-se funcionando e funcionais aos planos do capital. 

Contudo, o que interessa elucidar, nesse momento, é a intervenção sem 

precedentes fundada na relação sem fronteiras com as instituições internacionais, as 

quais vêm conduzindo e deliberando, com consentimento, é claro, dos governos 

brasileiros, desde a década de 1990, o programa de Modernização e Reforma do Estado. 

A reforma prevista, nesse período, tem como foco ações diretamente centradas na esfera 

federal. No entanto, como não poderia deixar de ser, considerando principalmente a 

condição de Estado Federativo, a proposta reflete e contempla outras ações básicas 

voltadas para os governos subnacionais.  



63 

 

A justificativa da reforma está pautada na crise do Estado e na necessidade de 

transformar suas instituições. Em linhas gerais, o documento contextualiza a situação da 

administração pública federal, naquele período, apresentando as proposições da reforma 

e as estratégias do BID para operar na área dentro do país (BRASIL, 2011). Ações 

como as propostas no documento em questão, no Brasil, precisam ser discutidas a partir 

de suas múltiplas determinações e historicidade, pois elas não fluem isoladamente em 

determinado tempo-espaço para atender a uma exigência inerente e peculiar ao país. 

Nesse sentido, compreende-se que a racionalidade que opera a condução de tal 

programa de reforma está circunscrita em uma nova forma de compreender as funções 

do Estado e a organização de suas instituições. Entende-se, por fim, que é 

imprescindível perquirir os fundamentos de uma “nova gestão pública” no contexto de 

mudanças que vêm se lançando ao longo das últimas décadas e regulando as práticas de 

gestão.    

 

1.4 – GESTÃO EDUCACIONAL: CONTRIBUIÇÕES DO CAMPO 

EDUCACIONAL 

 

A Constituição Federal de 1988 é considerada por alguns autores (CURY, 2002; 

DOURADO, 2007; PARO, 2011) do campo educacional como um ponto de importante 

relevância para as discussões acerca da gestão educacional, sobretudo por determinar o 

exercício da gestão democrática do ensino público. Indubitavelmente, a Carta Magna 

reflete o jogo político e o tensionamento de questões que estariam postas nas relações de 

força e de poder que confluíram no momento de sua elaboração, principalmente porque 

foram estabelecidas entre a sociedade política e a sociedade civil, a partir do 

esgotamento do Regime Militar, com a proposta da retomada do processo democrático 

sob a coordenação e participação dos civisinterferindo nos embates que movimentam as 

reuniões da Assembleia Constituinte que a precederam. Sua promulgação exprime o 

anseio da população por uma construção social pautada, sobretudo, do ponto de vista 

jurídico, nos princípios da democracia em contraposição e repúdio à ordem autoritária 

que se instaurou no país por mais de vinte anos.     

Nessa perspectiva, a Constituição de 1988, conhecida como a “Constituição 

Cidadã”, apresenta-se como um extenso corpo político e jurídico que atenderia 
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(“também”) aos clamores de homens e mulheres que se organizavam pelos quatro 

cantos do país na luta por relações mais harmoniosas, igualitárias e justas garantidas 

pelo Estado. Assim, mesmo que formalmente, a Constituição expressa a garantia de 

direitos civis e sociais há muito destituídos da população. De acordo com Cury (2002a, 

p. 166), “a ordem jurídica de caráter democrático se impôs como um todo, aí 

compreendida a área educacional”, consagrando, em seu artigo 206, inciso VI, o 

princípio da gestão democrática da educação que é posteriormente reafirmado na Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação n. 9.394/96, nos artigos 3º e 14º.  

A discussão acerca do tema teve grande repercussão no campo acadêmico, que 

se estende aos nossos dias, recebendo enfoques de diferentes matrizes de análise, desde 

os que compreendem a gestão democrática no aspecto tecnocrático como os que 

destacam o seu componente político. Embora tenhamos expressa na literatura do campo 

as condições de possibilidades da gestão mais democrática da educação, esta 

recentemente vem sendo subsumida por perspectivas de gestão educacional que se 

afastam daquelas orientações, como os modelos gerencialistas, pautados na 

produtividade e em resultados válidos para competir na sociedade globalizada.   

Dessa forma, observa-se, no campo conceitual e da prática educacional, que a 

utilização do termo gestão tem suscitado a atenção de estudiosos do campo educacional 

e áreas afins, bem como dúvidas e indagações de profissionais da educação no interior 

da escola. Gracindo e Kenski (2001, p. 204) ratificam tal afirmação quando constatam 

que o termo gestão algumas vezes é empregado como sucedâneo de administração e em 

outros momentos como termos completamente distintos. O termo gestão ora indica uma 

ramificação da administração, ora é utilizado como sinônimo de gerência ou, ainda, com 

a função de politizar a prática gestora.  

Cury (2002b), buscando iluminar esse debate, parte da origem etimológica da 

palavra gestão e revela ser algo que implica o sujeito como o próprio processo de gerar, 

de fazer crescer e nascer algo novo, como uma mulher dando à luz a uma nova vida. 

Nessa direção, o autor faz uma analogia à maiêutica socrática e evidencia que 

 

A gestão implica um ou mais interlocutores com os quais se dialoga 

pela necessidade de interlocução e diálogo para que se efetive a 

gestão, pela arte de interrogar e pela paciência em buscar respostas 
que possam auxiliar no governo da educação segundo a justiça. Nessa 
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perspectiva, a gestão implica o diálogo como forma superior de 

encontro das pessoas e soluções de conflitos. (CURY, 2002b, p. 165) 

 

A gestão, analisada dessa forma, traz em si os elementos caros à democracia, a 

relação com o outro, com o coletivo e o diálogo como forma de definir consensos e 

solucionar conflitos e por isso, em si, a gestão é democrática. Nas palavras do autor, a 

gestão “é a geração de um novo modo de administrar uma realidade e é em si mesma 

democrática, já que se traduz pela comunicação, pelo envolvimento coletivo e pelo 

diálogo” (CURY, 2002b, p.165). À luz dessa compreensão, não há como pensar a 

gestão senão localizada no tempo histórico em que brotou, no novo solo do Brasil, 

avesso a práticas autoritárias e ao seu subjugo na educação.   

 A possibilidade, portanto, de organizar a educação e a escola sob os critérios 

democráticos foi anunciada ainda no calor das inquietações da sociedade civil 

organizada, pela busca da concretização desse desejo. Nessa conjuntura, os movimentos 

sociais assumiram também a condição de canais de democratização
8
, e da reorganização 

do Estado, conduzida, sobretudo, pelas demandas políticas, econômicas e sociais que 

caracterizaram a transição política e administrativa do país. A solicitação da 

democratização da educaçãoconverge, então, com a necessidade de democratização da 

própria sociedade, especialmente a partir da década de 1980, como assevera Paro 

(2011). 

Nessa esteira, a gestão educacional é entendida a nível macro de organização da 

educação e dos sistemas, e a gestão escolar, referente à organização das instituições de 

ensino. São enfatizadas como atividades-meio para a democratização da educação 

pública, uma vez que se efetivam pelas determinações legais, fundamentadas pelo 

princípio da democracia.  

Os marcos regulatórios, condizentes com a organização social republicana e 

democrática, ratificam a estreita relação da educação com a democracia e seus 

princípios. O que não está evidente nos documentos legais são as contradições e as 

ambiguidades intrínsecas e particulares ao processo de formação humana e para a 

                                                             
8
 Mattos e Rocha (2001) assinalam, na década de 1980, a ascensão dos movimentos sociais como canais 

de democratização do Estado cuja postura era contrária ao sindicalismo e partidos políticos. Essa 

abordagem, trazida da literatura sociológica, retrocedeu na década de 1990, deixando como postulado a 

consciência de que a democracia no país pode ser realizada de outras formas, diferentes e divergentes da 

forma clássica de representação política.    
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prática democrática engendrada pela instituição escolar aos propósitos de sua natureza e 

função.  

Não obstante, pela análise dos fatos que compõem o histórico da construção do 

Estado brasileiro democrático (CUNHA, 2009; SANTOS, 2007), pode-se elucidar a 

contradição e a conformação de determinada concepção democrática alinhada às 

transformações socioeconômicas e interesses dominantes. O desejo e a necessidade de 

uma sociedade justa, igualitária, includente e harmoniosa se proclamam pelo direito 

democrático de solicitá-la, ou seja, é o caminho possível para se alcançar alterações e 

mudanças nas relações, de poder, perpetuadas até hoje pelo grupo dominante e 

decorrentes nas relações políticas e sociais, perpassando pela amplitude da socialização 

do acesso à educação.  

Assim, referindo-se aos tipos de democracia, sua maior ou menor efetividade, 

Bobbio (1998) elucida que a democracia perfeita, de um tipo ou outro, ainda não se 

realizou em nenhum lugar do mundo, sendo, portanto, uma utopia. Todavia, se não 

existisse a utopia democrática, também não haveria o interesse de pensar nas condições 

de possibilidades para a realização de práticas mais democráticas na escola e na 

sociedade.  

Desse modo, a luta pela democratização da educação constitui um forte 

componente para a construção democrática no país, seja do ponto de vista do acesso e 

de sua universalização ou da “democratização das relações que envolvem a organização 

e o funcionamento efetivo da instituição escolar” (PARO, 2011, p. 16).  Nessa direção, 

ainda na década de 1990, as pesquisas realizadas, e consideradas no presente estudo, 

revelam o interesse e a preocupação do campo com esse debate sobre a possibilidade de 

se efetivar, na escola pública, uma gestão com base nos princípios democráticos que 

devem nortear o seu projeto pedagógico.    

Libâneo (2013, p. 87) compreende a escola como uma organização, visto que se 

constitui como uma “unidade social que reúne pessoas que interagem entre si e que 

opera por meio de estruturas e processos organizativos próprios, a fim de alcançar os 

objetivos da instituição”. E, como em toda e qualquer organização da sociedade para 

que seu funcionamento seja satisfatório ou eficaz, faz-se necessário planejamento das 

ações, coordenação de atividades, escolha de caminhos para realizá-las e uma constante 

avaliação para a tomada de decisões mais consciente, resultando em direção e controle. 
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Assim, esse processo que põe em funcionamento a organização é denominado por 

Libâneo (2013) de gestão.  Completando esse raciocínio, Libâneo, Oliveira e Toschi 

(2012, p. 438) definem a gestão como “atividade pela qual são mobilizados meios e 

procedimentos para atingir os objetivos da organização, envolvendo, basicamente, os 

aspectos gerenciais e técnico-administrativos”. 

A definição acima referida converge com o recorrente conceito de administração 

proposto por Paro (1987). Contudo, ao elaborá-lo,este busca depurar a análise e assim 

distanciar os elementos que determinam uma forma própria de conceber e exercer a 

administração na sociedade capitalista, quais sejam a historicidade e as múltiplas 

determinações econômicas, sociais e políticas que se estabelecem sobre seu sentido 

geral.  Nessas condições, o autor compreende que “a administração é a utilização 

racional de recursos para a realização de fins determinados” (PARO, 1987, p.18), 

acepção comumente utilizada como sucedâneo de gestão. 

Assim, no excerto acima, levando em consideração a teoria geral da 

administração, Paro (1987) propõe a compreensão da natureza da administração 

desprovida da apropriação da historicidade de determinada formação social. Para tal, 

concorda que administração, primeiramente, é uma atividade eminentemente do ser 

humano. De certo, tal afirmação é perfeitamente inteligível na descrição do processo de 

trabalho, em Marx (2013, p. 255), na qual 

 

O trabalho é, antes de tudo, um processo entre o homem e a natureza, 

processo este em que o homem, por usa própria ação, medeia, regula e 
controla seu metabolismo com a natureza. [...] Agindo sobre a 

natureza externa e modificando-a por meio desse movimento, ele 

modifica, ao mesmo tempo, sua própria natureza. Ele desenvolve as 

potências que nela jazem latentes e submete o jogo de suas forças a 
seu próprio domínio. [...] Pressupomos o trabalho numa forma em que 

ele diz respeito unicamente ao homem. 

 

Diz-se, dessa forma, sem desconsiderar a ação laboral de outras espécies e sim 

para distinguir o “animal humano do não humano” (BRAVERMAN, 1987, p.51), 

distinção exemplificada na ação da aranha e da abelha
9
 ou da lagarta e do pássaro

10
 

                                                             
9 Marx (2013, p. 256) escreve: “Uma aranha executa operações semelhantes às do tecelão, e uma abelha 

envergonha muitos arquitetos com a estrutura de sua colmeia. Porém, o que desde o início distingue o 
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tecelão, porquanto essas espécies agem por instinto enquanto a ação humana é 

“consciente e proposital” ou pode-se afirmar que o trabalho do homem é regulado pelo 

“poder do pensamento conceptual”.  

Dessa feita, entende-se que o pensamento conceptual é a capacidade distintiva 

de idealizar mentalmente a sua produção para atender a seus objetivos. “No final do 

processo de trabalho, chega-se a um resultado que já estava presente na representação 

do trabalhador no início do processo” (MARX, 2013, p. 256). O trabalho se dá, 

portanto, pela ação consciente e intencional na qual o trabalhador exterioriza seu 

objetivo. Na delimitação simplificada do processo de trabalho, Marx (2013, p. 256) 

expõe que 

 

Os momentos simples do processo de trabalho são, em primeiro lugar, 

a atividade orientada a um fim, ou o trabalho propriamente dito; em 
segundo lugar, seu objeto e, em terceiro, seus meios.  

 

Destaca-se, pois, a aproximaçãodo conceito de administração exposto por Paro 

(1987) com o processo de trabalho em Marx, principalmente, pelas partes que os 

compõem: atividade intencional, portanto, pensamento conceptual, meios – recursos e 

objetivos. 

Por definir a administração como uma atividade própria do ser humano e 

necessária a sua existência, Paro (1987) destaca que esta é destinada a atender a 

objetivos definidos, tomando como segunda premissa a distinção já mencionada que 

convoca os homens a agirem racionalmente, a utilizarem os meios que dispõem para o 

alcance de seus objetivos já estabelecidos. Nesse sentido, explicita seu entendimento 

acerca do que seja a utilização racional de recursos. Esta implica, em uma dimensão, na 

escolha adequada dos materiais (recursos) disponíveis a serem empenhados a um 

                                                                                                                                                                                   
pior arquiteto da melhor abelha é o fato de que o primeiro tem a colmeia em sua mente antes de construí-
la com a cera”. 
10 Também Bravermam (1987, p. 50), tratando dessa distinção, observa que “uma lagarta tendo 

completado a primeira metade de seu casulo prosseguira construindo a segunda parte sem se importar 

mesmo que a primeira seja retirada”.  E, ainda, ilustra: “O pássaro tecelão da África do Sul constrói um 

complicado ninho de gravetos, tendo como base uma borda nodosa de crina. Certo casal foi isolado e 

mantido por cinco gerações entre os canários, fora do alcance de seus companheiros e sem seus materiais 

costumeiros para fazer o ninho. Na sexta geração, ainda no cativeiro mas com acesso aos materiais, ele 

construiu um ninho perfeito, inclusive quanto ao nó da crina”. (OAKLEY, 1954, p. 2-3 apud 

BRAVERMAN, 1987, p. 50) 
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determinado fim; e, em uma segunda dimensão, que esses recursos sejam utilizados da 

melhor maneira, visando aos objetivos, ou seja, no menor tempo possível e com o 

menor dispêndio de recursos. Enfim, essa segunda dimensão prevê a otimização dos 

recursos. 

Para Marx (2013, p. 256), 

 

O meio de trabalho é uma coisa ou um complexo de coisas que o 
trabalhador interpõe entre si e o objeto do trabalho e que lhe serve de 

guia de sua atividade sobre esse objeto. Ele utiliza as propriedades 

mecânicas, físicas e químicas das coisas para fazê-las atuar sobre 
outras coisas, de acordo com seu propósito.  

 

 O meio de trabalho medeia, então, a relação do homem com a natureza, seu 

objeto que encerra a transformação de ambos pelo processo de trabalho. Todavia, Paro 

(1987) expõe dois tipos de meios: os materiais, os quais menciona Marx, e os 

conceptuais, que envolvem as técnicas e outros conhecimentos adquiridos com o tempo 

permitindo maior efetividade no domínio do homem sobre a natureza.  É na conjugação 

desses dois recursos, materiais e conceptuais, utilizados de forma racional e conduzindo 

a relação do homem com a natureza, que se observa um campo de interesse teórico e 

prático da administração, o qual é denominado por Paro (1987, p. 21) de “racionalização 

do trabalho”
11

. 

Na percepção de Paro (1987), além da relação do homem com a natureza 

orientada racionalmente para determinado fim, a relação dos homens entre si tem igual 

importância e se complementa na produção material da existência, produção esta 

considerada por Marx e Engels (2001, p. 21) como “primeiro fato histórico”, visto que 

as condições de produção da vida material são fundamentais para a existência e, logo, 

para a construção histórica. Esse fato não se dá de forma isolada, porque a relação dos 

indivíduos entre si é inevitável, porquanto estes se constituem na interação com o outro 

e em condições determinadas.  

                                                             
11 Paro (1987) adverte o leitor para o uso da expressão “racionalização do trabalho” nesse contexto, 

distinguindo-a de seu uso corrente na sociedade capitalista.  Nesse caso, a expressão é utilizada de forma 

geral.  
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Entre outras instâncias associativas é, portanto, no trabalho, dada as condições 

determinadas pelo próprio processo de trabalho, que os indivíduos se socializam e unem 

esforços para alcançar os fins almejados. As atividades, então, nesse âmbito, se realizam 

a partir da conjugação racional de forças de todos os indivíduos em conjunto.  O esforço 

humano coletivo, usado de forma racional, caracteriza um “campo de interesse teórico 

prático da administração”, ao qual Paro (1987, p. 23) indica como coordenação. 

Encontram-se, nas formulações de Paro (1987), significativas contribuições que 

permitem compreender e analisar o objeto próprio da administração/gestão e o que o 

caracteriza. O autor elabora um arcabouço teórico e prático para as questões do campo 

da administração, baseado nos fundamentos da administração geral e na necessidade 

histórica de administração na produção da vida, que possibilita a inteligibilidade de sua 

ação no campo educacional. Em suma, a administração é a congregação de dois campos 

em interação e interdependência: “a racionalização do trabalho” e a “coordenação” 

(PARO, 1987), o que implica considerar os meios materiais e conceptuais e o esforço 

coletivo dos indivíduos.  

A análise realizada apresenta a natureza do processo administrativo 

distanciando-a das determinações da sociedade. A rigor, significa afirmar que tal 

processo sobre a apropriação política, econômica, social e cultural determinada pode se 

alterar em seu sentido teórico e em sua incidência na prática para atender a tais e quais 

interesses dominantes (PARO, 1987). Importa elucidar, concordando com Paro (1987), 

que, em uma perspectiva contextualizada, como pode se observar no processo produtivo 

capitalista e nas características e funções administrativas nele inserido, insiste-se na 

equivocada acepção de tomar o sujeito como objeto, o meio como fim e o homem como 

recurso para atender as suas necessidades e objetivos, explicitando e perpetuando o 

processo de dominação inerente a esse tipo de formação social. Nesse sentido, Paro 

(1987, p. 32) assevera que “a administração tem servido historicamente como 

instrumento nas mãos da classe dominante para manter o status quo e perpetuar e 

prolongar ao máximo seu domínio”. 

Diante dessa assertiva, ratifica-se que a ação administrativa não é neutra (PARO, 

1987). Isso porque os sentidos atribuídos pelas políticas voltadas para a educação, 

impressos nos programas e projetos dos governos, remontam à histórica ênfase do lugar 

que a educação ocupa no cenário político-social para atender a interesses mais amplos. 



71 

 

Assim, o foco na administração e a adesão à terminologia gestão, como algo novo, 

atualmente, refletem mais a preocupação técnica de reorganizar a educação sob os 

paradigmas gerenciais do neo capitalismo, do que com os seus fins preconizados 

legalmente.  

Porém, para além das concepções governamentais, existe um esforço de décadas 

de pesquisadores e estudiosos a fim de compreender as dimensões dessa realidade. De 

acordo com Souza (2006), a partir do final da década de 1970 e início dos anos 1980, 

pode-se constatar a produção de algumas obras que representariam a crítica ao 

pensamento administrativo da educação, ou seja, a construção de argumentos teóricos 

que viriam de encontro à lógica administrativa clássica e à racionalidade técnica que 

conduzia os sistemas e operava, especialmente, nas unidades escolares. Esse período, 

portanto, demarca a inserção das ideias sobre gestão educacional/escolar no campo, em 

contraposição à aplicação pragmática das teorias da administração geral e clássica na 

educação.  

Trata-se, pois, não somente de uma mudança terminológica e sim de uma 

alteração conceitual no interior do campo da administração educacional, que passa a 

conceber a gestão como uma perspectiva mais ampla desse campo. Paro (1987), um dos 

autores expoentes que, desde esse período, realiza a crítica à racionalidade da 

administração geral no âmbito educacional, argumenta que, mesmo que se considere a 

especificidade da organização escolar, os métodos e os procedimentos técnicos 

propostos pela administração geral são transportados para a escola a despeito das 

determinações sociais, políticas e econômicas que os condicionam. Nessa perspectiva, 

tal ação contribui para “ocultar ou escamotear os próprios determinantes concretos da 

prática da administração escolar” (PARO, 1987, p. 127), o que enfatiza a função 

conservadora da administração. Dessa forma, o autor propõe a execução de uma 

administração escolar transformadora, que não renegue os benefícios técnicos da 

administração em geral, mas que, para além, ocorra na práxis, assumindo o seu caráter 

político frente à realidade que a cerca. 

Contribuições como as de Paro (1987) delimitam as fronteiras entre a 

administração educacional e a gestão educacional, que substitui paulatinamente o 

primeiro a partir da década de 1980. Souza (2006, p. 96) realça a importância dos 

trabalhos produzidos nesse período “para a compreensão da natureza e do campo de 
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conhecimentos da administração escolar, agora gestão escolar: uma natureza política 

antes de tudo”. 

Nessa direção, Gracindo e Kenski (2001, p. 205), em “estado da arte”, no 

âmbitoda Associação Nacional de Política e Administração da Educação (ANPAE), por 

exemplo, buscaram redefinir o conceito de administração, englobando os aspectos 

políticos, técnicos e pedagógicos, sendo assim entendido como “o conjunto das 

políticas, planejamento, gestão e avaliação da prática social da educação”. 

Para as autoras, a Gestão de Sistemas Educacionais consiste no “processo 

político-administrativo contextualizado e historicamente situado, através do qual a 

prática social da educação é organizada, orientada e viabilizada” (GRACINDO; 

KENSKI, 2001, p. 205). Nesse sentido, a gestão educacional subjaz a administração 

com a ampla função de propiciar as condições e os meios para a realização de uma ação, 

orientada e coordenada, visando à execução das políticas, projetos e planos.  

Ainda há, nessa consideração de Gracindo e Kenski (2001), um elemento que 

transcende aos princípios técnicos e gerenciais sob os quais vem se pautando a gestão da 

educação. As autoras ressaltam o caráter político e apontam, portanto, para a superação 

de uma concepção da realidade como um dado naturalizado e, logo, para a apreensão 

das determinações sociais e dos nexos constitutivos do fazer cotidiano dentro da 

instituição escolar e para além dos sistemas educacionais.  

Sendo assim, compreender a dimensão política da gestão educacional implica 

em atentar para a redefinição de sua função, principalmente no contexto de reformas 

empreendidas desde a década de 1990 no Brasil. A educação se evidencia, nesse 

cenário, como parte de uma agenda global, revelando sua centralidade no processo de 

desenvolvimento político e econômico pela garantia de se constituir em um instrumento 

de participação ativa e competitiva do país no mercado globalizado.  

Como a história nos prova, vivenciamos a gestão educacional sob contornos 

diferenciados sempre associada a uma realidade concreta e objetiva, cuja função e 

concepção estariam conectadas às formas de definir o papel da educação na sociedade e 

suas finalidades formativas ancorado nos paradigmas de determinada constituição 

política, econômica e social na qual atravessou o país em diferentes épocas. 
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O que se apreende desses processos sociais mutatórios é que eles incidem na 

organização da escola e dos sistemas de ensino instituindo matrizes organizacionais 

condizentes com suas concepções políticas e sociais para atender a fins que nem sempre 

convergem com as proposições democráticas de educação e gestão (AFONSO, 2000). 

Sendo assim, em consonância com as forças político-econômicas e o processo 

ideológico elaborado por elas, no decorrer da história, tem se justificado os fins da 

educação a partir de um “conjunto articulado de valores que são proclamados, mas não 

realizados” (SEVERINO, 2006, p. 302-303).  

A educação é um campo conflituoso, um espaço que guarda, entre tantas, uma 

ambiguidade elementar que se constitui na própria natureza do processo educativo, 

como fazer histórico e social de apreensão da realidade. Por um lado, medeia a relação 

dos indivíduos com o mundo, atuando como agente de reprodução e conformação 

social
12

.  Por outro, apresenta-se como agente mediador dessas mesmas relações 

visando ao seu oposto, ou seja, a transformação social, por mais que as condições de 

possibilidades da concretização objetiva não estejam, ainda, efetivadas. São essas duas 

dimensões antagônicas que a educação, como atividade intencional e consciente, busca 

realizar: a conservação e a transformação, que nascem, respectivamente, pela 

 

[...] necessidade de conservação da memória cultural da espécie, 
“força centrípeta” ou, ao contrário, pela [...] “força centrífuga, apelo 

da transcendência, a criação do novo, gerando elementos que 

respondam pela criação de nova cultura”. (SEVERINO, 2006, p. 307) 

 

Tal realidade é perceptível, sobretudo quando se visualiza a escola como locus 

de mediação do processo educativo sistemático e formalizado e também de constituição 

do ser social, compreendida em uma perspectiva histórica, o que potencializa o seu 

caráter transformador e reprodutor. Entretanto, a forma como vai ser conduzida a 

educação, isto é, sua gestão está também relacionada com a forma com que se organiza 

a sociedade em determinado período. Desse modo, entende-se que as políticas públicas, 

as finalidades, objetivos e metas educacionais estão conectados a um projeto de 

sociedade e a uma racionalidade que as guia. Nessa direção, Paro (1987, p. 123) ratifica 

                                                             
12 Pierre Bourdieu (2012), na obra A Reprodução, elucida esse processo de inculcação do arbitrário 

cultural como força de conformação e reprodução social que visa à manutenção do status quo. 
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que, dependendo dos objetivos aos quais a gestão esteja determinada a servir, pode 

funcionar como instrumento tanto de manutenção e conservação quanto de 

transformação social.   

É nesse sentido que se pode evidenciar modelos, estilos, abordagens ou 

concepções que indicam como estruturar, organizar e administrar a escola, situando-a 

em seu tempo e atendendo a expectativas sociais e políticas de sua época, seja sob o 

enfoque da conformação, de uma racionalidade técnica, ou da ação democrática. 

Percebe-se, como afirma Lima (2001, p. 93), que a escola é “simultaneamente locus de 

reprodução e locus de produção de políticas, orientações e regras”. Por isso, a 

coexistência dessas funções antagônicas e complementares, no interior dos sistemas e da 

escola, enfatiza a necessidade de ampliar as análises para além dos modelos 

formalizados e hegemônicos, sem, no entanto, desconsiderá-los. 

Libâneo, Oliveira e Toschi (2012), nessa perspectiva, examinam duas 

concepções de gestão que são de fundamental importância para o alargamento das 

reflexões acerca da gestão e organização da escola. A primeira - concepção técnico-

científica - se designa por maior autoridade no processo administrativo, por relações 

hierarquizadas e o processo de decisão sendo tomado de cima para baixo, como já 

observado anteriormente. Nesse estilo, fica clara a interpretação gramsciana de que a 

estrutura se revela pela relação entre dirigentes e dirigidos. A segunda – concepção 

sociocrítica - é marcada por relações mais democráticas e pela ação coletiva aos 

propósitos de uma gestão democrática. Inseridas na possibilidade de concepção 

sociocrítica, os autores apontam a concepção autogestionária, a interpretativa e a 

democrático-participativa. 

A concepção sociocrítica, em suas ramificações, apresenta como pontos comuns 

o caráter sócio-político realçado pelas ideias de participação e consideração da gestão e 

organização da educação/escola como processo dinâmico, intencional e interativo, uma 

construção social que permite a instituição de normas próprias relacionadas aos 

interesses público e coletivo de formação para a cidadania e construção da democracia. 

Acreditar que a gestão da educação possa ser promovida por um modelo, 

abordagem, concepção ou teoria única é buscar encobrir a realidade multifacetada da 

escola, falsear a pluralidade dos agentes e das inter-relações intra e extramuros 

escolares; é impulsionar o movimento de táticas de transgressão às prescrições 
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objetivas, pragmáticas e funcionalistas; enfim, é ocultar a ação, a atividade humana, o 

processo de construção e reconstrução do devenir da gestão.  

Contudo, considerando que, embora possa existir a predominância de alguma 

característica de determinada concepção sobre outras, no mesmo tempo-espaço 

educacional/escolar, abordagens, modelos, conceitos coexistem nas construções teóricas 

e formais e nas interpretações e construção da prática, pela renormatização, pela ação 

administrativa em si.  

Nesse sentido, a abordagem sociológica na análise dos modelos de gestão da 

educação e escolar, como proposto por Lima (2001), tem como orientação uma 

perspectiva plural que compreende a constituição formal e normativa dos modelos 

organizacionais materializados nas regras, decretos e prescrições dos textos jurídicos. 

Mas também preconiza o estudo direcionado para o plano da ação que ocorre a partir da 

interação social das pessoas, dos condicionantes individuais, sociais e subjetivos que 

envolveriam os sujeitos na execução de seu trabalho.  

A perspectiva analítica sociológica empírica (LIMA, 2001) conduz a reflexão, 

principalmente, dos processos de produção da ação organizacional da escola, 

compreendendo-a como elemento fulcral de identificação e desocultação dos modelos 

circunscritos implícita ou explicitamente no contexto escolar.  

Os modelos teóricos analíticos ou interpretativos, na perspectiva de Lima 

(2001), são construções, como a própria denominação anuncia, conceituais, são 

fundamentos ou princípios, certa perspectiva que pode orientar os olhares sobre a 

realidade e assentar e justificar as práticas. Atuam, portanto, como referência, influência 

que permite procederanálise acerca dos fenômenos administrativos. Tais perspectivas 

não se destinam, geralmente, a estabelecer ou prescrever ações objetivas e concretas, 

como bula, um manual ou uma receita, ao contrário, tendem a instigar a percepção, a 

interpretação e as maneiras de perceber a organização escolar. E, nesse terreno, as 

compreensões teóricas, “ao sustentarem visões específicas dos fenômenos 

organizacionais, não apenas marcam o seu estudo, mas podem também abrir horizontes 

e fundamentar escolhas em termos de orientações e ações concretas” (LIMA, 2001, p. 

98), imprimindo sua marca nos processos políticos de tomada de decisões, nos 

encaminhamentos acerca das ações realizadas ou a se realizarem em prol do melhor 

funcionamento da gestão e até na resolução de situações-problema.  
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Com a mesma relevância e rigor teórico, os modelos normativistas, em linhas 

gerais, voltam-se para as considerações objetivas, de ordem prática, por isso têm, 

predominantemente, um caráter pragmático. Tais modelos podem ser explicitamente 

identificados no decorrer da história da administração no Brasil, desde a influência das 

teorias da administração clássica delineando a concepção técnico-científica de gestão e 

organização educacional, como se pode observar nos estudos de Libâneo, Oliveira e 

Toschi (2003), até as abordagens propositoras da “qualidade total”, a metáfora da gestão 

empresarial às concepções gerencialistas da educação. Esta última tem sido muito 

enfatizada, mesmo que, às vezes, de forma subtendida, na implementação de políticas 

públicas de gestão em vários estados do país. 

Os modelos normativistas são configurações teóricas que buscam a força de 

converter a realidade em regra, como se o real fosse inerte e pudesse ser refletido 

através de prescrições. A busca incessante pela eficiência e eficácia é perseguida pela 

elaboração de orientações, programas, métodos e técnicas que visam operacionalizar a 

priori o trabalho escolar. Essas acepções têm hoje sua representação emblemática nas 

perspectivas de gestão gerencialista. Operam por um determinado racionalismo técnico-

científico, atualizado, e sob a prerrogativa de garantia de qualidade dos processos 

educativos ou, em outras palavras, de melhores resultados em seu “produto” final. 

Sendo assim, imprimem, através das políticas de gestão, a ênfase no processo avaliativo 

mensurável e a adoção de métodos e técnicas oriundos do setor empresarial, 

consolidando o legado da racionalidade instrumental na organização e na gestão da 

educação. Do ponto de vista sociológico, no entender de Lima (2001, p. 100), esses 

modelos “podem considerar ideologias organizacionais e administrativas”. Depreende-

se, então, pela acepção marxista de ideologia, que estes modelos tendem a contribuir 

para a conformação social na medida em que, sendo ideologias, apreendem apenas a 

realidade aparente, tal qual ela se apresenta e não como realmente é, logo, contribuindo 

para a ocultação do real. 

Os modelos teóricos, mesmo podendo influenciar a prática ou direcioná-la, 

constituem-se como fundamentos ou princípios, diferentes dos modelos organizacionais 

que se constituem como configurações socialmente construídas/em construção (LIMA, 

2001). Esses são produções realizadas por diferentes instâncias, esferas, agentes e níveis 

consubstanciadas em regras e ações para a organização-escola. Por serem produzidos de 

forma irrestrita, ou seja, considerando a estrutura formal, mas também todo um contexto 
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de relações e práticas subjetivas e dinâmicas, adquirem um caráter plural e nesse caso 

“a imagem prototípica, estática e definitiva, cede lugar a uma imagem analítica 

dinâmica, com características caleidoscópicas e holográficas” (LIMA, 2001, p. 95). 

Trazer para a discussão a análise sociológica empírica, baseada nas proposições 

de Lima (2001, p. 106), é fundamental neste trabalho, pois, como afirma o autor, é 

significativo e “indispensável distinguir entre ação prescrita e ação real” e ainda 

considerar o hiato existente na contraditória e tensa ação da gestão sobre o trabalho. 

Este hiato se constitui pela variedade de orientações, de situações de atividade e de 

agentes atuando sobre o real, fato que sobrepuja as regulamentações formais e 

normativas e possibilita aos agentes, no contexto de trabalho/escolar, a transgressão ou 

a produção de novos estatutos. Esse “fazer de outra forma”, um “trabalhar de outra 

forma”, como expressa Schwartz (2007), projeta o caráter transformador da gestão e da 

escola como organização. 
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CAPÍTULO II 

 GESTÃO EDUCACIONAL, QUALIDADE DA EDUCAÇÃO E AVALIAÇÃO: 

DISCURSOS, CONCEPÇÕES, ÍNDICES E RESPONSABILIZAÇÃO. 

 

 

 As considerações propagadas acerca da má qualidade da educação pública 

brasileira, em diversos espaços da sociedade, apresentam um desafio para a gestão da 

educação, pois, a partir desse discurso, algumas das políticas educacionais 

empreendidas, sobretudo, pelos estados e municípios, pautam-se na crença de que a 

melhoria desejada deve passar primeiramente pela gestão. Dessa forma, os entes 

federados buscam reorganizar os seus sistemas de ensino adotando modelos de gestão 

que respondam às necessidades de melhoria da qualidade. Nesse contexto, encontra-se a 

qualidade em estreita relação com os processos avaliativos que vêm ganhando força nas 

últimas décadas no país. Condizente com os modelos de gestão por resultados, verifica-

se que a avaliação, em larga escala, torna-se um instrumento utilizado para mensurar a 

qualidade do ensino. E, consequentemente, de acordo com os resultados, é também a 

medida para a aplicação de sistemas bonificaçãoe/ou responsabilização.  

 Portanto, buscando discutir a relação da gestão educacional, a qualidade de 

ensino e a avaliação, organizou-se este capítulo em duas seções, sendo que a primeira 

aborda o discurso da qualidade e as transformações propostas à gestão educacional em 

decorrência dessas narrativas; e a segunda apresenta um debate sobre o campo da 

avaliação e o seu uso como recurso de mensuração da qualidade e responsabilização da 

gestão. 

 

2.1 – GESTÃO E QUALIDADE DA EDUCAÇÃO 

 

 Nas últimas décadas, o discurso a respeito da qualidade vem tomando um espaço 

central nos debates educacionais. Este tema recebe relevância como parte da retórica 

que orienta as agendas governamentais e as políticas públicas educacionais na esfera 

federal e, consequentemente, no âmbito dos estados e municípios. Para além disso, as 

questões acerca da qualidade da educação se instalam nas escolas, nas reivindicações e 
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nas proposições de professores, pais/responsáveis e alunos. Nessas narrativas, 

elaboradas e consolidadas ao longo das últimas décadas, a qualidade torna-se elemento 

fulcral na reorganizaçãodas práticas, espaços e tempos escolares e, principalmente,na 

dinâmica e gestão da escola. 

 No final da década de 1990, Enguita (1999) afirmava que a expressão 

“qualidade” já havia se tornado “moda” no mundo da educação. Confirmando essa 

perspectiva, observa-se a temática da qualidade nos documentos oficiais que norteiam o 

campo, na orientação das políticas públicas, dos programas e projetos, nos discursos 

políticos, nos debates do cotidiano escolar, enfim, “a qualidade se converte assim em 

uma meta compartilhada, no que todos dizem buscar” (ENGUITA, 1999, p. 95).  

 A qualidade se transforma então em um objetivo a ser seguido sobre o qual 

qualquer proposta de mudança deveria se justificar. O uso corriqueiro e naturalizado do 

termo e de suas adjetivações direcionadas a contextos diversos ratifica o seu caráter 

polissêmico, por um lado, e obscurece o caráter político, por outro (ENGUITA, 1999). 

Sá (2008) apresenta como exemplo da apropriação indiscriminada do termo qualidade o 

caso dos partidos políticos portugueses, em especial, o Partido Socialista (PS). De 

acordo com o autor, o programa de governo do referido partido traz como título do 

capítulo de educação “Educação de qualidade, educação para todos”, no qual a palavra 

qualidade é utilizada mais de trinta vezes com diversas adjetivações. Constata-se, pois, 

que “em nenhum dos momentos houve qualquer investimento na clarificação do(s) 

sentido(s) que lhe pode(m) estar subjacentes” (SÁ, 2008, p. 428). 

 Da mesma forma, verifica-se, no caso brasileiro, a preocupação permanente com 

a qualidade, perseguida por governos na orientação de suas políticas públicas. 

Exemplifica-se o PPA 2008-2011 cujo título aborda a inclusão social e uma educação 

de qualidade. Nesse programa, o governo compromete-se a propiciar à população o 

acesso à educação com equidade e qualidade, persistindo o tema e o atrelamento à 

promoção da igualdade social no PPA 2012-2015. Trata-se, portanto, de um assunto que 

assume centralidade no cenário educacional e que remete a uma questão bastante antiga. 

 Antes mesmo de Enguita (1999) observar o debate da qualidade como uma 

“moda”, isso constituía uma obsessão que poderia ser encontrada em vários espaços, 

conversas e reflexões no campo educacional. Sendo assim, Cunha (1978), no final da 

década de 1970, já inseria essa discussão no contexto brasileiro, fundamentando-se nas 
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experiências de países onde o nível de escolarização era mais elevado, observando que a 

atenção à questão qualitativa da oferta de ensino recebia maior relevância. Enquanto no 

Brasil a preocupação seria em torno dos problemas de acesso à escola, nos Estados 

Unidos, como exemplifica o autor, a qualidade é requerida e questionada a partir da luta 

da população negra pelo acesso à educação escolar em nome da igualdade de direitos 

civis.   

 Desse modo, Cunha (1978, p. 150-151) realiza um relato sumarizado da 

pesquisa nacional produzida nos Estados Unidos, em meados da década de 1960, cuja 

finalidade seria “averiguar a carência de facilidades escolares iguais em instituições 

públicas devido a razões de raça, cor, religião e origem nacional estrangeira”. A 

pesquisa revelou a escolarização desigual e a diferenciação na qualidade do ensino 

ofertado a brancos e negros, situação que é de conhecimento público atualmente. A 

renda familiar incipiente, a má formação dos professores e a falta de infraestrutura das 

escolas, frequentadas por alunos não brancos, foram considerados indicadores que 

caracterizariam a baixa qualidade da educação destinada a essa parcela da população 

(CUNHA, 1978). 

Compreende-se que a pesquisa citada realçou, enfim, que as desigualdades 

escolares entre os dois grupos estudados oportunizariam o insucesso escolar de um 

distinto grupo étnico (os não brancos), o que poderia acarretar o reforço de sua baixa 

condição sociocultural desigual. Assim, os alunos negros e de origem nacional 

estrangeira, com poder econômico, social e cultural mais baixo, seriam profundamente 

afetados em seu desenvolvimento escolar pela carência qualitativa das escolas que 

frequentassem.    

 Cunha (1978) reporta-se à pesquisa acima por observar no Brasil, quase uma 

década depois da realização do referido estudo, a possibilidade de existência de um 

fenômeno similar. Embora não tenha trabalhado com dados refinados e sim parciais, o 

autor pode verificar que a desigualdade social demarcava a qualidade do ensino 

oferecido, ou seja, a pesquisa destacou que os alunos oriundos das classes trabalhadoras 

estariam frequentando escolas de qualidade mais baixa e que seu sucesso escolar seria 

definido pelos fatores que caracterizam a própria classe e, consequentemente, a 

qualidade da escola.  
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 O autor também introduz a discussão da qualidade da educação realizando no 

Brasil um estudo comparativo entre a escola primária pública e a privada da década de 

1970. Através de algumas informações relevantes e dados quantitativos, o autor buscou 

mostrar indicadores que refletem a diferenciação qualitativa entre os dois tipos de 

escola. Assim, a baixa qualidade da escola frequentada pela classe trabalhadora, a 

pública, poderia ser explicada pelo elevado número de alunos em turma, pela menor 

duração das aulas, pelo uso recorrente de método pedagógico tradicional, pela falta de 

infraestrutura necessária ao atendimento às diferentes aprendizagens e de material 

didático-pedagógico, além da ausência de profissionais que direcionassem atividades 

educativas extraclasse. 

 Outros dois indicadores de baixa qualidade da escola pública primária da época 

são caracterizados como escolas unidocentes e a formação do corpo docente. O estudo 

indica que 1/4 (um quarto) dos alunos frequentavam escolas primárias unidocentes, na 

qual um professor se compromete com conteúdos e alunos de diferentes níveis de 

escolarização e faixa etária, em um mesmo ambiente para o desenvolvimento do 

trabalho pedagógico. A maior parte dessas escolas encontrava-se na zona rural, porém, 

verificou-se um número significativo de escolas na zona urbana de alguns estados do 

Nordeste do país (CUNHA, 1978). 

 Em relação à formação do professor, eram considerados aptos a ministrarem 

aulas para as turmas de primário aqueles profissionais que tivessem concluído o curso 

de 2º grau Normal, os normalistas. Entretanto, “mais de 1/3 um terço (37,1%) dos 

professores primários no Brasil, em 1970, não eram normalistas” (CUNHA, 1978, p. 

158). Constatou-se que existia um percentual considerável de pessoas ministrando aulas 

sem ter concluído o curso Normal
13

 e em vários estados do Norte e Nordeste mais da 

metade dos professores não eram normalistas, visto que alguns possuíam o nível médio, 

mas sem a formação adequada e necessária ao trabalho pedagógico.  

 A análise realizada por Cunha (1978) ratifica a temática da qualidade como 

questão antiga. Naquele contexto, o problema da precariedade do ensino primário 

reflete a situação de extrema desigualdade social e a distinção de classes acentuadas 

                                                             
13

“Uma grande proporção (26,2%) tinha concluído apenas o curso primário. Quinze unidades da 

Federação tinham mais da metade dos professores primários não normalistas: Rondônia (64%), Acre 

(75,6%), Amazonas (55,1%), Roraima (66,2%), Pará (57,2%), Maranhão (75,4%), Piauí (65,3%), Ceará 

(63,5%), Rio Grande do Norte (74,2%), Paraíba (77,5%), Alagoas (58,8), Sergipe (68,1%), Paraná 

(59,1%), Mato Grosso (63,3%) e Goiás (70,9)”. (CUNHA, 1978, p. 158) 
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pela restrição da ação do Estado, especialmente nas áreas sociais, como a educação que 

foi fortemente afetada pela atuação do Estado, nesse período que compreende a ditadura 

militar, em privilegiar o capital e ser excludente em relação às classes subalternas 

(GERMANO, 2011). 

 O cenário elucidado por Cunha (1978) se complexifica e o discurso 

governamental que propugnava a igualdade de oportunidades escolares, como 

estabelecido na Constituição vigente de 1967, buscava a aproximação da classe popular 

para garantir a sua legitimação recorrendo à promessa, não cumprida, de acesso a uma 

educação igual em termos de conteúdo e qualidade. Diante da escassez de recursos, a 

ampliação da oferta e o aumento do número de vagas nas escolas pareciam suprir a 

necessidade de maior qualidade da educação. De fato, a expansão do ensino primário 

promoveu o aumento do atendimento à população de 7 a 14 anos, como previsto em 

Lei. Todavia, essa estratégia “se revestiu de um caráter meramente quantitativo, através 

da diminuição da jornada escolar e do aumento de turnos que comprometeram a 

qualidade do ensino.” (GERMANO, 2011, p.169). 

 Nesse contexto, o que mudaria seriam as estatísticas de acesso e ingresso da 

classe trabalhadora no mundo letrado, pois as desigualdades se aprofundariam e a escola 

pública, ao final do ano de 1985, contaria com prédios em condições insatisfatórias de 

funcionamento, com um número maior de professores leigos em exercício, com 

professores percebendo baixos salários, além de trabalharem em condições precárias. 

Dessa forma, segundo Germano (2011, p. 1968), o processo de “democratização” 

proposto “assumia, assim, uma dimensão meramente quantitativa e excluía a liberdade 

de participação política de estudantes e professores”.  

 A realidade desse período, no qual se busca superar as desigualdades a partir da 

igualdade de acesso e oportunidades aos excluídos, persegue uma qualidade que se 

exprime apenas do ponto de vista quantitativo, de suprimento desigual de insumos 

materiais para satisfazer o que é escasso para aquela parcela da população, sem 

pretender, portanto, qualquer aproximação das condições que seriam exclusivas para um 

grupo menor dominante. Dessa forma, oculta no discurso da igualdade de 

oportunidades, forja-se uma concepção que supõe “que mais custo ou mais recursos, 

materiais ou humanos, por usuário era igual a maior qualidade” (ENGUITA, 1999, 

p.98). Se assim fosse, as taxas de repetência e evasão não teriam aumentado, não 
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haveria alta no número de alunos retidos ao longo da década de 1973-1983 e a 

quantidade de analfabetos teria diminuído
14

.  Sendo assim, a educação “garantida” aos 

pobres continuava de baixa qualidade.  

 Embora se possa vislumbrar a problemática da qualidade da educação no 

período supracitado, a questão que recebe relevo não é outra senão o acesso à educação 

e a igualdade de oportunidades. Essas serão substituídas, especialmente na América 

Latina, pelo discurso explícito da qualidade no final da década de 1980 (GENTILI, 

1999). Enguita (1999) aponta como início do processo de propagação da qualidade e 

seus significados como palavra de ordem para o campo educacional o início da década 

de 1980, nos Estados Unidos.   

 O alerta para a melhoria dos resultados escolares soava naquele período, uma 

vez que ataxa de evasão e repetência aumentava em relação a outros países. Para 

extinguir esse problema, buscava-se a excelência enfatizando-a em suas reformas 

educacionais cujo caráter político-ideológico é fortemente marcado ou caracterizado 

pela ideia de que é através da melhoria da educação que se irá garantir e manter o poder 

competitivo do país, o que implica afirmar que se o país vai mal é porque a educação 

vai mal. Reforçando essa lógica, “o discurso da reforma educacional, [nos anos 

oitenta], limita-se ao campo da eficiência e deixa estacionada a questão da igualdade” 

(ENGUITA, 1999, p.101). 

 Nesse sentido, cabe ressaltar a importante participação dos organismos 

internacionais como disseminadores e promotores desse ideário que se erguia como 

ponta de lança das reformas e das políticas que se desenhavam no cenário educacional 

no decorrer daqueles tempos e que recebem nova projeção nos dias atuais. Esses 

organismos têm difundido conceitos que viriam direcionar as práticas político-

pedagógicas de diferentes contextos e realidades. Dessa forma, Enguita (1999), ao 

analisar a difusão de palavra qualidade, observa três concepções sequenciais (definidas 

no tempo) de qualidade. O autor elenca-as como fazendo parte do pensamento de 

determinado tempo histórico. No entanto, sinaliza para a necessidade de compreender 

que cada uma dessas concepções tem seu início marcado pelas determinações de cada 

                                                             
14

 Germano (2011, p. 170) afirma que a retenção nas séries iniciais aumentou entre 1973 e 1983, a 

repetência na 1ª série do 1º grau seria de 27,2% em 1973, aumentando para 34% em 1983. “Somando-se 

as taxas de repetência e evasão, constatamos, em 1985, uma perda da ordem de 42,6% na 1ª série e de 

35,2% na 2ª série, o que significa a preservação de taxas praticamente idênticas às existentes doze anos 

atrás”.  
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contexto. Contudo, a formulação daquela concepção que sucede a primeira e aquela que 

segue após a segunda apresentam conteúdos intercambiáveis, porque elas convivem 

entre si sem que seja necessária a eliminação de uma ou outra. E é exatamente esse 

caráter que “permite que setores e grupos com interesses distintos possam coincidir em 

torno de uma mesma palavra de ordem” (ENGUITA, 1999, p. 99) - qualidade. 

 Nesses termos, Enguita (1999, p. 98) identifica como primeiro conceito de 

qualidade aquele que, no Estado de bem-estar, estava destinado a medir a qualidade do 

serviço público que compreendia a “dotação em recursos humanos e materiais dos 

sistemas escolares ou suas partes componentes”. Mais adiante, um segundo conceito é 

difundido desvinculado da lógica do serviço público e sim atrelado à produção 

empresarial, como existente na empresa privada. Assim, a ideia de recursos necessários 

desloca-se para a eficácia do processo. A terceira concepção destacada, muito 

propagada pelas políticas públicas atuais, tem seu foco nos resultados e é orientada pela 

ordem competitiva do mercado. 

 Aproximando o foco da realidade brasileira, Gentili (1999) analisa a projeção do 

discurso da qualidade da educação, na América Latina, em detrimento do discurso da 

democratização.Para tanto, elabora um arcabouço teórico-conceitual que elucida as 

condições e possibilidades para que o conceito de qualidade tenha assumido 

centralidade no campo, evidenciando-o, também, como uma retórica que representa e 

fortalece os interesses e os discursos neoconservadores.  

 Gentili (1999, p. 116) identifica, no contexto político-educacional da América 

Latina, o que denomina de “duplo processo de transposição”, referindo-se à dinâmica 

que mobiliza a retórica da qualidade naquela região. O primeiro aspecto que o autor 

aborda como parte desse processo diz respeito à condição social e política dos países no 

período pós-ditadura militar e o abandono de ideais democratizantes excluídos, 

intencionalmente, da agenda política conservadora dominante.  

Para o autor, os governos civis pós-ditatoriais realizaram uma “transição do nada 

para o nada”, uma vez que a necessidade de transição e a retomada de uma 

institucionalidade democrática já estariam postas no próprio esgotamento dos regimes 

autoritários. Sendo assim, os governos civis são compreendidos como extensão dos 

autoritários por se “constituírem como produto da necessidade dominante de reproduzir 

um modelo de exclusão e dualização social” (GENTILI, 1999, p. 119). Para conformar 
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a população, o discurso hegemônico, em nome do capital, propaga a qualidade como o 

elemento principal que alavancaria a educação e consequentemente o país. É, portanto, 

a partir dessa composição que 

 

[...] a racionalidade neoconservadora desenvolve todo seu fervor 
religioso que “impulsiona destruir o Estado precisamente quando se 

está avançando pelo caminho da democracia, e a exaltar 

simultaneamente o mercado como a última garantia da liberdade e do 
progresso de nossas sociedades

15
”. (GENTILI, 1999, p. 121) 

 

  Dessa forma, a democracia e, logo, a democratização real que se dá pela abertura 

de canais de participação nos/dos espaços públicos, como a educação, nunca foi um 

objetivo central nesse modelo de “democracia capitalista controlada” (GENTILI, 1999, 

p. 119). 

 Outro aspecto descrito por Gentili (1999), fundamental para o entendimento da 

retórica da qualidade, é a transposição naturalizada para o campo educacional de um 

termo eivado pelas finalidades e características do campo produtivo, empresarial. Trata-

se, portanto, de transferir estratégias, conteúdos, prescrições e o receituário de produção 

e controle de qualidade, que seriam aplicáveis em empresas, para o sistema educacional. 

Essa segunda dimensão do duplo processo de transposição tem se revelado persistente 

no Brasil, pois as primeiras tentativas de utilização dos métodos e conteúdos 

empresariais, da década de 1990, se reproduzem com algumas nuances nos dias atuais, 

buscando assim qualificar os sistemas públicos de educação. 

 Essa perspectiva também se refletiu no campo político-acadêmico, uma vez que, 

segundo Gentili (1999), alguns estudos revelaram as preocupações acadêmicas com a 

eficiência e a produtividade, referendando a lógica da transposição como possibilidade 

para a melhoria da qualidade da educação no país. 

 O discurso sobre a necessidade de se difundir e empreender uma nova 

abordagem de qualidade apresenta como argumentos recorrentes, e assim se justifica, a 

ineficiência das escolas, o baixo nível de desempenho dos alunos, a baixa qualificação 

                                                             
15 Destaque de Gentili que pode ser encontrado em BARON, A. “La razón extraviada: la crítica neoliberal 

y el Estados em loscapilalismoscontemporáneos”, in: Estado, capitalismo e democracia na América 

Latina. Buenos Aires, Imago Mundi, 1991, p. 206. 
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profissional, a escassez de recursos, entre outros. A constatação da realidade tem sido 

manipulada como instrumento de conformação ideológica para a aceitação popular das 

proposições dos paradigmas mercantis no campo educacional.  

Uma dimensão importante dessa produção encontra-se na estreita concepção 

estabelecida pela LDB de 1996, na qual a quantidade torna-se sucedâneo de qualidade. 

Na legislação, a qualidade é definida como “a variedade e quantidades mínimas, por 

aluno, de insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo de ensino-

aprendizagem” (BRASIL, 1996). O texto legal expressa a importação da premissa 

mercadológica de que a qualidade tem um custo, indicando, portanto, como no mundo 

dos negócios se faz mais com menos, padrões mínimos, quantidades mínimas e 

otimização de recursos. De acordo com Xavier (1991, p. 9), em sua proposta de gestão 

de qualidade total para as escolas, isso tem a ver com a “qualidade intrínseca da 

educação, com seu custo e seu atendimento (quantidade certa, local certo, prazo certo)”. 

Corroborando essa perspectiva, destaca-se a elaboração de Ramos (1992), no 

início da década de 1990, que objetivou alcançar a excelência na educação brasileira a 

partir do “Programa de Qualidade Total”, quando coordenadora adjunta do Núcleo de 

Qualidade e Produtividade subordinado ao Ministério da Educação (GENTILI, 1999). 

Dessa forma, a autora do programa buscou, através da junção das estratégias e métodos 

concebidos por W. Edwards Deming
16

 e assimilados e recompostos por William 

Glasser
17

, construir um instrumento que pudesse alcançar a tão almejada escola de 

qualidade total.  

A rigor, a composição teórica concebida por Ramos (1992) apresenta, em sua 

constituição, aquilo que Gentili (1999) elucida acerca do processo de transposição da 

linguagem e conteúdos próprios do campo empresarial para aplicação cabal nas escolas. 

Nesse sentido, a autora afirma que 

 

                                                             
16 W. Edwards Deming foi um especialista na área de gerenciamento cujas ideias acerca da importância 

do controle estatístico da qualidade na garantia do alto grau de aceitação e confiabilidade do produto final 

das empresas são popularizadas no mundo dos negócios e no campo da Administração. 

17 William Glasser foi um médico psiquiatra que desenvolveu seu trabalho de abordagem 

comportamentalista com sucesso nos Estados Unidos. Suas teorias ultrapassaram a área da medicina e 

influenciaram, inclusive, a educação ao propor a transformação da escola a partir do que acreditou ser 

qualidade. 
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Este ideário, inicialmente utilizado em empresas privadas, pode ser 

extrapolado para qualquer tipo de organização humana, independente 

de sua vinculação, caráter, tamanho, localização, esfera de atuação ou 
razão de ser. (RAMOS, 1992, p. 12) 

 

 Nesses termos, a autora define que a escola pode ser pensada e conduzida como 

qualquer outra empresa/organização. O conceito de qualidade que guia suas proposições 

ratifica essa compreensão, pois é definido sob os fundamentos dos teóricos da 

administração. De acordo com Ramos (1992, p. 17), a qualidade é “o atendimento dos 

interesses, desejos e necessidades do cliente”. Assim, em analogia entende-se que o 

aluno é o cliente, a aprendizagem é o produto e os profissionais da educação são os 

trabalhadores responsáveis pela qualidade do produto.   

 De certo, os anos de 1990 trouxeram significativas transformações para o campo 

educacional. E, sob os imperativos dos ideólogos reformistas, buscou-se delinear, no 

bojo da chamada reforma gerencial do Estado, um modelo de educação que, à imagem e 

semelhança de alguns países desenvolvidos, expressasse os ideais gerencialistas, sua 

forma e conteúdos. Nesse sentido, o programa elaborado por Ramos (1992), no âmbito 

da esfera federal, não poderia distanciar-se dessa lógica. 

  Contudo, cabe ressaltar que a importação de estratégias, instrumentos e 

mecanismos oriundos especificamente do cenário empresarial para se efetivarem na 

lógica educacional elucida a descaracterização dos processos formativos emancipatórios 

que podem ocorrer nos espaços escolares, reduzindo-os, assim, a fatos mensuráveis, 

controláveis, quantificáveis e reprodutivos. 

 Não obstante a lógica subjacente aos discursos neoconservadores, a qualidade 

em educação não é, necessariamente, algo demoníaco, como esclarece Enguita (1999). 

Contudo, solicitá-la como um direito e efetivá-la nos sistemas educacionais constitui-se 

um desafio para a sociedade brasileira. Tal desafio implica refletir, na contramão das 

concepções vigentes, sobre os processos mais amplos da estrutura social, política, 

econômica e, nesse contexto, pensar em diretrizes e parâmetros que possam referendar 

uma educação de qualidade social, considerando o cenário de exclusão e desigualdades 

escolares e sociais. 
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Em tais processos está inscrita a gestão “democrática” da educação que, 

esvaziada de seu sentido democrático, circula nos contextos e textos legais como a 

chave mestra para a transformação da educação. Será através dela, então, da gestão 

educacional, que o país sairá do chamado “apagão educacional”
18

 e se elevará no 

ranking da competição internacional com uma educação de qualidade (para todos?).  

 Assim, a ênfase na gestão educacional se evidencia inserida no paradigma da 

eficiência. Nesses “delírios da gestão”, como bem intitula Alves (s.d.) em um de seus 

artigos em que faz crítica à racionalidade gestionária, o Estado define programas e 

projetos a fim de aumentar a escolarização dos trabalhadores para poder atuar de forma 

“qualificada” no mercado de trabalho, garantindo a produtividade necessária para 

competir no mundo globalizado. 

 Em outros termos, o governo federal incentiva e alimenta os entes federados a 

gerirem seus sistemas de ensino pautados na elevação da qualidade para estarem 

presentes no mercado competitivo e produtivamente atender às demandas político-

econômicas do capital. Seguindo uma lógica mercadológica, essa configuração tem sido 

aceita e implementada em vários estados brasileiros, sob os paradigmas da nova gestão 

pública.  

 Em outra direção, concorda-se com o conceito de qualidade fundamentado em 

uma perspectiva polissêmica, como elaborado por Dourado e Oliveira (2009, p. 202),a 

partir da qual uma determinada concepção de mundo, de sociedade e de educação 

“evidencia e define os elementos para qualificar, avaliar e precisar a natureza, as 

propriedades e os atributos desejáveis de um processo educativo de qualidade social”. 

 A definição de uma educação de qualidade referenciada socialmente seria aquela 

que, a princípio, se contraporia à lógica gerencialista que vem conduzindo as políticas 

públicas no país. Seria aquela que, servindo ao público, usuários possuidores de 

direitos, não fizesse distinção de grupos a favor da distribuição desigual dos bens 

simbólicos.Assim se naturaliza a dificuldade ou falta de acesso de parcela considerável 

da população (pobre) ao processo de escolarização, à escassez de insumos materiais e 

culturais da escola pública em decorrência da produção de sua degradação e o discurso 

                                                             
18 De acordo com Frigotto (2009), essa expressão foi utilizada pelo pesquisador Celso Pastores, ao se 

referir ao déficit de trabalhadores qualificados. A utilização, neste texto, segue o sentido atribuído por 

Frigotto (2009, p. 75), ou seja, como uma “metáfora impactante” que [...] “dá a entender algo conjuntural 

e momentâneo, que pode ser corrigido rapidamente” [...]. 



89 

 

da má qualidade como um problema conjuntural consequente da, igualmente, má gestão 

educacional.  

 Uma educação de qualidade social seria aquela que refletisse os anseios, desejos 

e necessidades da maior parte da população, que seria garantida em uma perspectiva 

progressista e, portanto, “como um direito universal básico e um bem social público” 

(OLIVEIRA, 2009, p. 238). Entretanto, o que se tem presenciado é a afirmação do lugar 

da educação como canal de reprodução e legitimação da distinção, corroborando os 

processos de dominação social, política e econômica que se intensificam nas últimas 

décadas. 

 Por outro lado, inserem-se no cenário brasileiro movimentos que poderiam ser 

caracterizados de cunho mais democrático e participativo e que buscam o enfrentamento 

da lógica mercadológica de condução política a favor da reflexão propositiva oriunda de 

outros espaços de poder que não o próprio Estado.   

As Conferências Nacionais de Educação (CONAE) inserem-se nesse contexto 

dando continuidade à prática democrática que vem se afirmando, no decorrer da 

história, com a participação da sociedade na discussão dos problemas que afetam o 

coletivo, bem como no apontamento para sua resolução. 

Lançada em 2010, a CONAE compõe também a campanha governamental 

denominada “Mobilização Social pela Educação: para a educação melhorar todos 

devem participar”. Tal campanha representa a convocação do governo a todos os 

segmentos da sociedade para se mobilizarem em relação aos desafios educacionais 

postos na contemporaneidade e historicamente constituídos. Seu objetivo é tornar a 

educação um bem público ofertado com qualidade em toda escola brasileira.  

Os eventos preparatórios para a conferência foram realizados nos municípios, 

regiões e estados e contaram com a participação de profissionais da educação, pais, 

alunos, e diversos segmentos da sociedade preocupados com a educação nacional. De 

acordo com Oliveira et al(2011, p. 484), 

 

[...] a CONAE foi um processo de debate democrático que possibilitou 

a participação efetiva de diversos segmentos, discutindo os rumos da 
educação brasileira – da creche à Pós-Graduação – para retirar daí os 

subsídios necessários à elaboração do Plano Nacional de Educação 

(PNE) para os próximos dez anos. 
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Nesse sentido, podemos afirmar, a partir de sua organização e estruturação, que 

a CONAE está inscrita nos movimentos democráticos que “vinculam a presença de 

espaços participativos à qualidade da democracia” (FARIA et al, 2012, p.249). Ainda 

segundo Faria et al(2012), as conferências direcionadas a discutir as políticas públicas, 

como as que se referem à educação, podem ser consideradas uma inovação na teoria 

democrática, já que sua dinâmica apresenta a formação, “participação, representação e 

deliberação”. Por isso,  

 

[...] as conferências tornam-se um lócus de pesquisa e análise singular 

na medida em que elas não só conectam essas diferentes formas de 

ação em um mesmo espaço, mas também o fazem em diferentes 
escalas: do local para o estadual e deste para o nacional. (FARIA et al, 

2012, p. 250) 

   

 Assim, como uma conferência de política pública, a CONAE assume a 

importante função de articular a sociedade civil e a sociedade política a fim de deliberar 

diretrizes que possam alterar significativamente o atual quadro da educação brasileira. 

Sob essa perspectiva, a CONAE-2010 teve como desafio oferecer subsídios à 

constituição e implementação de um Sistema Nacional de Educação (SNE), tendo em 

vista as diretrizes e estratégias de ação do Plano Nacional de Educação (PNE), dois 

instrumentos impossíveis de se dissociarem. 

 O olhar mais atento para o documento final da conferência, objeto principal 

desta análise, permite vislumbrar os caminhos pelos quais se espera que percorra a 

educação do país. Outrossim, permite entendê-lo como uma demanda histórica, 

submerso no complexo mosaico de desigualdades e exclusão em que ainda se encontra a 

sociedade brasileira.  

 O movimento que encerrou a elaboração do documento tratado justifica-se pela 

denúncia à ausência e às fragilidades das políticas públicas que, ao contrário de 

promoverem o bem-estar da população, aprofundam as disparidades peculiares a uma 

sociedade dual, na qual a distribuição igualitária dos bens produzidos e a atenção à 

oferta dos serviços públicos básicos são negligenciadas. Ademais, ratifica-se, nesse 

processo excludente, o descumprimento do artigo 3º da Constituição Federal, inciso I, o 

qual estabelece como objetivo fundamental a ser perseguido pelo Estado a construção 

de uma sociedade livre, justa e solidária. 
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 Dessa forma, a universalidade da educação encontra seu sentido objetivo na 

escola pública, gratuita, obrigatória e laica. Sobre essa educação é que o SNE assenta 

suas bases, suas concepções e projeta suas diretrizes. Assim tem sido desde as primeiras 

manifestações de desejo e necessidade de reformular a educação no país e lhe conferir 

organicidade e qualidade. 

 A discussão sobre a qualidade da educação na CONAE – 2010 foi apresentada 

em dois eixos do debate. O eixo 1, intitulado “Papel do Estado na garantia do direito à 

educação de qualidade: organização e regulação da educação nacional”, fundamenta 

suas discussões nos instrumentos legais
19

, que determinam a garantia do direito à 

educação de qualidade como dever e papel do Estado, destacando o panorama sócio-

histórico de desigualdade, injustiça, pobreza e exclusão aprofundado pela inoperância 

das políticas sociais no país.   

 Essas implicações políticas e sociais que vivenciamos ao longo do tempo não 

excluem o campo da educação, ao contrário, têm nele muito de seus reflexos, como o 

analfabetismo, a baixa escolaridade de crianças, jovens e adultos e a falta de acesso da 

população infantil à escola. A CONAE então se remete ao entendimento de que essa 

situação é perpassada pelo financiamento da educação que “nunca foi efetivamente 

concebido a partir das necessidades reais de crianças, adolescentes, jovens e adultos” 

(CONAE, 2010, p. 20). Isso porque, para essa parcela da população, já estaria definida a 

quantidade mínima de recursos para promover minimamente uma “determinada” 

qualidade. 

 É a partir dessas reflexões que a compreensão de qualidade e a sua garantia 

objetiva atravessam, na Conferência, o debate acerca do financiamento da educação, da 

constituição do SNE e do Regime de colaboração entre os entes federados. A definição 

do SNE e a regulamentação do Regime de colaboração comporão as ferramentas 

fundamentais para o direcionamento estratégico-financeiro destinado à educação, tendo 

a participação, cooperação e responsabilidade dos âmbitos federal, estadual e municipal 

com o que lhes couber por regulamento.  

 É nesse sentido que a regulamentação do Regime de colaboração recebe 

centralidade, ou seja, como parte imprescindível para a operacionalidade do SNE e 

                                                             
19 A Constituição Federal de 1998 estabelece, no artigo 205, inciso VII, como princípio da educação a 

garantia de padrão da qualidade que é corroborado no artigo 3º, inciso IX, da LDB. 
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como forma de equilibrar as responsabilidades entre as esferas federal, estadual e 

municipal, trazer maior coesão ao financiamento da educação e à execução das 

políticas, programas e projetos. Assim se faz cumprir o estabelecido no art. 214, da 

Constituição Federal, que determina a elaboração do PNE cujo objetivo é articular o 

SNE, em regime de colaboração, de forma a “assegurar a manutenção 

edesenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades por meio de 

ações integradas dos poderes públicos das diferentes esferas federativas que conduzam” 

à melhoria da qualidade de ensino (BRASIL, 1998). 

 A perspectiva da educação como prática social, e assim referenciada pelas 

demandas da sociedade, norteia a elaboração das diretrizes, metas e estratégias do SNE, 

que tem como parâmetro a qualidade compreendida em sua “dimensão social e 

histórico-política e, portanto, inclusiva” (CONAE, 2010, p.30), no sentido amplo, de 

reconhecimento, atendimento e respeito a todos, sem distinção. 

 Enquanto no primeiro eixo dos debates da CONAE-2010 a questão da qualidade 

estava associada à constituição do SNE e à regulamentação do Regime de colaboração 

como instrumentos que lhes dessem garantia e materialidade, sobretudo via 

financiamento da educação, o segundo eixo, intitulado “Qualidade da Educação, Gestão 

Democrática e Avaliação”, se dedica à reflexão da qualidade social como horizonte do 

SNE e, logo, dos sistemas educacionais, da gestão democrática, como um princípio 

legal agregador dessa qualidade e da avaliação como processo formativo e 

emancipatório. 

 O documento evidencia a gestão democrática como princípio previsto na 

Constituição Federal e ratificado pela LDB como um direito dos cidadãos e um dever 

do Estado produzir as condições materiais e políticas que visem à sua efetivação 

legítima pela ampliação dos canais de participação dos agentes das escolas nos 

processos de elaborações político-pedagógicas e de tomada de decisões. Dessa forma, a 

gestão democrática é entendida 

 

[...] como espaço de deliberação coletiva (estudantes, profissionais da 

educação, mães, pais ou responsáveis), precisa ser assumida como 

fator de melhoria da qualidade da educação e de aprimoramento e 
continuidade das políticas educacionais, enquanto políticas de Estado 
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articuladas com as diretrizes nacionais para todos os níveis e 

modalidades de educação. (CONAE, 2010, p. 43) 

  

 Atrelada a essa concepção de gestão democrática, o documento da CONAE 

apresenta a qualidade da educação como uma propriedade variável, pois a sua apreensão 

implica considerar uma série de condições intra e extraescolares, envolvendo uma 

diversidade de elementos do contexto social, agentes sociais, espaços, processos 

formativos e de gestão educacional. A qualidade é, pois, “um conceito histórico, que se 

altera no tempo e no espaço, vinculando-se às demandas e exigências sociais de um 

dado processo” (CONAE, 2010, p. 46). No entanto, há o desafio de definir diretrizes e 

mecanismos para o estabelecimento de padrões de qualidade para a educação básica e 

superior, diferenciando-se do padrão único hegemônico. Para tal, propõe-se “definir 

dimensões, fatores e condições de qualidade a serem considerados como referência 

analítica e política na melhoria do processo educativo” (CONAE, 2010, p.49). 

 Por fim, o documento trata da avaliação do processo educativo como mecanismo 

de acompanhamento e monitoramento das políticas educacionais e seus resultados, 

relacionada à melhoria da qualidade e ao desenvolvimento da gestão democrática. Nesse 

sentido, o texto realiza a crítica aos processos e objetivos das avaliações que vêm sendo 

realizadas no país através do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, cuja 

ênfase no produto e não no processo converte-se em uma ferramenta de distinção e 

classificação dos sistemas educacionais e suas instituições, o que ratifica e corrobora as 

condições de desigualdade social e escolar. Prevalece, então, na Conferência, a 

convicção de que a avaliação é um processo formativo e contínuo, que tem em si o 

“atributo da qualidade como função social”. 

Seguindo a mesma abordagem da versão anterior, a CONAE-2014 é mais 

sucinta no que diz respeito aos espaços de discussão sobre a qualidade da educação. O 

debate se dá, especialmente, no eixo “Qualidade da Educação: Democratização do 

Acesso, Permanência, Avaliação, Condições de Participação e Aprendizagem”.  

Compreendendo a educação como um processo social que se dá na relação dos 

sistemas de ensino e suas instituições com os fenômenos que constituem o espaço social 

de uma dada sociedade em determinado momento, a qualidade a que se refere o 

documento da CONAE-2014 é consonante com o projeto social que visa instituir uma 
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política maior, nacional. Embora sendo tratado como complexo, o conceito de qualidade 

aparece atrelado à proposição de uma educação emancipadora e, nesse sentido, “é 

decorrente do desenvolvimento das relações sociais (políticas, econômicas, históricas, 

culturais) e de sustentabilidade” (CONAE, 2014, p. 64). A relação com a realidade 

objetiva e o caráter transgressor e transformador da ordem vigente que é atribuído à 

educação (mas não só pela educação se transgride e transforma) permite definir que 

uma educação de qualidade  

 

[...] é aquela que contribui com a formação dos estudantes nos 

aspectos humanos, sociais, culturais, filosóficos, científicos, 

históricos, antropológicos, afetivos, econômicos, ambientais e 

políticos, para o desempenho de seu papel de cidadão no mundo, 
tornando-se, assim, uma qualidade referenciada no social. (CONAE, 

2014, p.64) 

 

A qualidade referenciada no social não prescinde da avaliação, ao contrário, as 

alterações no processo avaliativo conferem a qualidade da educação. Nessa direção, o 

entendimento de avaliação, coadunando com o enfoque social da qualidade, é 

abrangente, pois, ao contrário de servir como instrumento de controle e medição com 

vistas a resultados mensuráveis, esta segue em sentido contrário, em uma abordagem 

sistêmica e formativa, compreendendo a ação dos agentes e suas condições de 

permanência e sucesso que são implicadas por uma série de fatores intra e 

extraescolares que “dizem respeito às possibilidades de superação das condições de vida 

dos grupos e classes sociais historicamente excluídos” (CONAE, 2014, p. 67). 

As Conferências são espaços possíveis para delinear ações, instrumentos e 

estratégias políticas e de análise educacional que têm coexistido no campo com outros 

espaços e forças análogas, o que é próprio da constituição do espaço social, no sentido 

bourdieusiano. Elas têm se mostrado como propositoras de ações políticas que 

evidenciam uma lógica focada nos direitos humanos, sociais, civis e políticos, 

demarcando, assim, sua posição a favor de relações mais igualitárias, justas e inclusivas. 

De acordo com Cury (2014, p. 1065),  
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[...] a Conae e seus impactos sobre o Congresso e sobre os sistemas 

representam uma oportunidade rara e histórica de o Brasil superar a 

pesada herança do passado excludente e lançar políticas que nos 
ponham no caminho de mudanças atuais na educação brasileira que 

molde uma verdadeira educação de qualidade. 

  

 As CONAEs representaram o esforço coletivo de diversas instituições e 

movimentos sociais na elaboração e definição de metas e estratégias para o PNE que 

conduziriam a educação das próximas décadas. O conjunto de concepções e de 

abordagens organizadas nos dois documentos finais das conferências revela a sua 

posição objetiva no campo educacional. Porém, elas constituem-se como espaços de 

disputa e força, considerando, sobretudo, os agentes e sua intercessão com outros 

campos (campo político, por exemplo).  

 Não apenas nas Conferências, como também no campo educacional, a 

concepção de qualidade, assim como a de gestão educacional e de avaliação são objetos 

de disputa. A condução dessas questões implica a reflexão sobre os processos sociais 

mais amplos e a educação que se deseja ofertar para a totalidade da população.É sob 

essa perspectiva que, neste trabalho, compreende-se a dinâmica social, a sociedade em 

movimento, contrária a uma sequência de fatos (que parecem) isolados e desconexos. 

 As Conferências Nacionais com as proposições para a efetivação do PNE 

inserem-se no contexto de transformações que vem sendo tratado desde o capítulo 

anterior. Sendo assim, elas representam uma força oposta no campo em relação às 

demandas da Nova Gestão Pública, que, em seu bojo, tem trazido crescentes e 

importantes representações alheias aos reais problemas sociais. Apresentam para a 

educação o modelo gerencial de conduzir os seus processos que  

 

têm como inspiração as transformações organizacionais ocorridas no 

setor privado, as quais têm alterado a forma burocrático-piramidal de 

administração, flexibilizando a gestão, diminuindo os níveis 
hierárquicos e, por conseguinte, aumentando a autonomia de decisão 

dos gerentes – daí o nome gerencial. (CLAD, 1998, p.29) 

 

 O embate entre a posição neoconservadora e gerencialista da educação e aquela 

progressista, que tem como horizonte uma educação de qualidade social, pode ser 

observado na Meta 7, do PNE 2014, cujo objetivo é promover a qualidade da educação 
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básica em todos os níveis e modalidades. Nas Conferências se definiu a importância da 

educação fundamentada nos direitos humanos, sociais e civis de toda pessoa à educação, 

e por essa razão legal e subjetiva. Assim ela tem, como de sua própria natureza, a 

qualidade (CURY, 2014, p. 1059) referenciada no social.  no documento PNE – 2014. 

 Contraditoriamente, tensionando o debate e a disputa pela concepção de 

qualidade no campo educacional, a Meta 7 destina-se a “fomentar a qualidade da 

Educação Básica em todas as etapas e modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da 

aprendizagem” (BRASIL, 2015, p. 113), visando, prioritariamente, o alcance das 

médias nacionais para o IDEB.   

Pode-se observar que a qualidade da educação brasileira se vincula aos 

processos de obtenção de resultados mensuráveis baseados em indicadores traçados para 

medição do fluxo escolar e do desenvolvimento da aprendizagem dos estudantes. Essa é 

a realidade latente no campo atualmente. Não há vencidos nem vencedores porque ainda 

há luta. Todavia, nesse jogo de força e poder, as posições, ideias e práticas efetivadas no 

campo têm muito mais a ver com aquelas que impõem à educação a função de 

reprodutora e mantenedora das relações sociais produtivas desiguais e excludentes. 

 O enfoque da qualidade nos moldes dos sistemas produtivos se relaciona 

estreitamente com a forma de avaliar tal qualidade nesse contexto social. Dessa forma, a 

avaliação recebe centralidade na retórica neoconservadora da qualidade, cabendo 

ressaltar, portanto, que a concepção de avaliação, nessa perspectiva, “é quase sempre 

eivada de uma pseudoparticipação que objetiva legitimar a imposição verticalizada de 

padrões de qualidade externos ao grupo avaliado” (FREITAS, 2005, p. 921). 

 

2.2 – AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO DA ESCOLA 

 

 Atualmente, no campo educacional, a avaliação tem sido requerida como 

instrumento de medição de um determinado padrão de qualidade legitimado e definido 

socialmente, padrões que, via de regra, seriam elaborados e determinados à revelia dos 

grupos avaliados, como esclarece Feitas (2005). É pela avaliação que se afere o menor 

ou maior grau de qualidade de um produto, ou ainda, sua excelência em grau negativo 
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ou positivo. É, portanto, a partir dessa forma de controle que se desqualifica ou qualifica 

os resultados obtidos pelos grupos avaliados – o produto. Dessa forma, os processos 

avaliativos instituídos nas redes públicas são utilizados como “mecanismos de 

promoção da qualidade do ensino” (SOUSA, 2009, p. 31). 

 Entretanto, para além dos processos que se propõem a verificar a qualidade dos 

sistemas de ensino e das escolas públicas, importa identificar a avaliação em uma 

perspectiva mais ampla e abrangente. Emprega-se a avaliação constituindo um 

subcampo da educação,considerando sua capacidade de mobilizar a relação de disputa 

entre diversos agentes em posições opostas diante da heterogeneidade e da 

multiplicidade de abordagens, modalidades e finalidades da avaliação, que refletem a 

luta do próprio campo no qual está inserida e, por conseguinte, as representações da 

sociedade. 

 Nessa direção, Afonso (2000) propõe a análise deste objeto situado na área da 

Sociologia da Educação, através da qual se pode evidenciar duas formas de abordagem 

distintas para a sua reflexão. A primeira, denominada sociologia implícita, elucida um 

conjunto de investigações sobre a problemática da avaliação que tem como ênfase a 

educação escolar. A segunda, que seria a sociologia explícita da avaliação, resulta do 

esforço intencional, teórico e empírico, de examinar a avaliação como objeto de 

investigação.  Seguindo esta última abordagem, o autor fundamenta suas argumentações 

em uma sociologia da avaliação, assim como Lüdke (s.d.), e postula que o caráter 

sociológico da avaliação destaca-se pelo fato de as avaliações refletirem um conteúdo 

social, que, por sua vez, revela as intenções de determinados grupos sociais aos quais a 

educação deve atender. Lüdke(s.d., p. 44)ratifica essa concepção ao afirmar que, “se 

quisermos saber o que determinada sociedade valoriza, basta observarmos seu sistema 

de avaliação”. 

 Assim, no campo da sociologia da avaliação, estão inscritos os processos 

formais de avaliação que se dão no interior da escola e são diretamente ligados à relação 

entre professor e aluno e o processo de ensino-aprendizagem. Inscrevem-se também as 

práticas que envolvem a avaliação das escolas como um todo e seus respectivos 

sistemas e, ainda, aquelas que promovem os processos de responsabilização do 

professor, do aluno, da escola e da gestão.  (AFONSO, 2000). 
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 É, portanto, a partir da perspectiva da sociologia da avaliação que se pretende 

apreender o desenvolvimento de formas de avaliação e responsabilização que se 

desenvolvem nos níveis pedagógico, organizacional e nacional e que estão vinculados 

aos processos de transformação econômica e político-social em curso nas últimas 

décadas, regulando, legitimando e alterando as funções avaliativas.  

 Nesse contexto, percebe-se a introdução do termo accountability relacionado 

com os resultados de testes e exames escolares e demais formas de avaliação que 

envolvem os sistemas de ensino e o próprio Estado. A expressão tem sido 

recorrentemente utilizada não só no campo educacional, mas também no contexto que 

exprime as reformas de Estado capitaneadas pela ideologia neoconservadora. Nesse 

sentido, pode se verificar sua apreensão como um dos princípios que norteiam as 

alterações das instituições públicas pela Nova Gestão Pública. Dentre as suas principais 

orientações para a educação, está a avaliação, em especial a avaliação estandardizada, 

que é incluída na agenda política e posta em prática, no Brasil, desde a década de 1990, 

abrindo caminhos para o que Normand (2008) chama de “cultura da avaliação”.
20

 Mons 

(2009) esclarece que a nova gestão pública apresenta um conjunto de diretrizes que vem 

alterar o funcionamento das instituições pautadas, principalmente, na relação custo-

benefício.  

Dentro dessa lógica, a avaliação da educação assume um papel importante nos 

novos arranjos institucionais e, consequentemente, nas formas de accountability. A 

autora apresenta quatro pilares da nova gestão pública que incidem profundamente no 

campo educacional, a saber: (1) a produção do serviço público é mensurável; (2) eles 

devem ser mensurados a partir da utilização de ferramentas específicas cuja validade 

seja garantida cientificamente; (3) os servidores públicos prestarão contas de suas ações 

aos gestores do sistema (modelo de avaliação gerencialista) e/ou aos cidadãos (modelo 

de avaliação democrática); (4) a organização pública deve ser regulada pelos resultados 

(outputs) e não mais orientada por procedimentos de controle de seus recursos (inputs) 

(MONS, 2009). 

                                                             
20Normand (2008) aponta alguns elementos que alimentam o debate da necessidade de maior eficácia e 

performance do ensino público. Um deles é o desenvolvimento de uma cultura da avaliação, que, aliada a 

outras questões, estaria sendo considerada como remédios para os males que afetam o campo 

educacional, especialmente no que diz respeito ao desempenho de alunos, escolas e sistemas de ensino.  
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 A introdução dos princípios da nova gestão projeta a avaliação como forma de 

obter resultados mensuráveis e uma das ferramentas validadas cientificamente seria as 

avaliações de larga escala que verificam e julgam a gestão e a qualidade do ensino a 

partir de indicadores quantificáveis. Embora se acredite que o produto dos processos 

formativos que ocorrem na escola e sob a orientação de seus sistemas não devesse ser 

apreendido por meio de dados quantitativos, mensuráveis apenas em números, esse é 

um caminho que vem sendo percorrido pelos sistemas de ensino de países dos grandes 

centros de poder e, à imagem e semelhança, estendendo-se aos países periféricos. Nessa 

perspectiva, a accountability atrela-se às avaliações como processo de responsabilização 

em nível pedagógico, organizacional e nacional. 

 No entanto, accountability é um conceito que pode ser utilizado em contextos 

diferentes denotando significados múltiplos e heterogêneos, podendo indicar não apenas 

uma palavra polissêmica, mas também as variadas formas de exercê-la a partir de um 

mesmo entendimento, que são determinadas e determinantes em dada conjuntura social. 

(AFONSO, 2000) 

 Afonso (2000; 2012) utiliza, em seus artigos, geralmente, o termo 

responsabilização como tradução de accountability, para analisar o campo da educação 

e da avaliação. Porém, ao inseri-lo na retórica político-ideológica das políticas 

neoconservadoras, a partir das quais a educação assume, substantivamente, outros 

contornos, sobretudo relativos a sua natureza e finalidade, o autor entende que a 

utilização do termo – accountability – “indica frequentemente uma forma hierárquico-

burocrática ou tecnocrática e gerencialista de prestação de contas” (AFONSO, 2012, p. 

472).  Essa perspectiva, como vem se evidenciando, assume um caráter autoritário, uma 

vez que, se tratando da tecnocracia gerencialista, tal prestação de contas, muitas vezes, 

se forja na função informativa, baseada no princípio da transparência e da credibilidade. 

Sendo assim, oculta suas características negativas de austera reprovação, punição e 

distinção entre os sistemas, gestores, instituições, profissionais da educação e alunos. 

 Afonso (2000) fundamenta-se no pensamento de Willis (1992) para elucidar que 

as formas de accountability representam diferentes concepções em disputa que têm 

como função responder e prestar contas à sociedade em determinado momento 

histórico-político. Dessa forma, a autora, de acordo com Afonso (2000), localiza três 
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modelos de responsabilização que têm sido expressivos nas últimas décadas em vários 

países. 

 O modelo de responsabilização profissional apresenta como pano de fundo os 

fundamentos epistemológicos e filosóficos das teorias educacionais da aprendizagem de 

abordagem mais interacionista. Embora, segundo tais abordagens, o aluno seja 

considerado sujeito da aprendizagem, é o professor a figura central que responde pela 

condução do trabalho pedagógico voltado para o desenvolvimento das habilidades 

cognitivas, afetivas e psicomotoras do educando. É, portanto, da alçada do professor, 

especialista na tarefa de “educar”, o cuidado com a educação, entendida como bem 

público.  

Entende-se que a centralidade de seu trabalho reside na práxis e na relação, 

interativa, que se constitui considerando o tempo e a dinâmica do desenvolvimento do 

pensamento cognitivo para a consolidação da aprendizagem. Concernente à própria 

abordagem de aprendizagem que caracteriza esse modelo de responsabilização, cabe 

ressaltar que, nesta proposta, se desenvolve uma modalidade de avaliação formativa, 

ainda, assim, voltada a responder as demandas de melhoria da qualidade do ensino. 

Ressalta-se, a esse propósito, a emergência do discurso e das políticas de qualificação e 

formação docente, de formação continuada e valorização do magistério, cujas bases se 

sustentam, mesmo que muitas vezes implicitamente, na “ideia de que os professores 

deviam prestar contas, sair do seu corporativismo sindical e empenhar-se em melhorar 

os resultados dos alunos nos testes e nos exames” (NORMAND, 2008, p. 50).     

 O modelo de responsabilização baseado na lógica do mercado tem como aspecto 

fundamental o princípio da liberdade individual e da propriedade, no sentido liberal. 

Dessa forma, articula-se ideologicamente a lógica do que “vários autores têm designado 

por individualismo possessivo” (AFONSO, 2000, p. 45). De acordo com essa 

abordagem, os indivíduos são livres para realizarem suas escolhas, inclusive as 

escolares, aquelas que representariam a melhor opção para o desenvolvimento de suas 

capacidades individuais de aprendizagem. Por essa lógica, a educação é tratada como 

mercadoria, constituindo-se, assim, em um bem privado que os indivíduos podem 

adquirir considerando suas posses (econômicas).  
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Nesse sentido, a cultura, o conhecimento pode ser compreendido como bens 

simbólicos que seriam acumulados através do processo de escolarização e aumentados 

quanto maior fossea condição econômica do indivíduo para comprar esse bem no 

mercado educacional.  De acordo com Afonso (2000, p. 46), a função da escola, sob a 

ideologia do individualismo possessivo, “é proporcionar oportunidades para que cada 

indivíduo desenvolva as capacidades inatas e contribua, com seu esforço, para o 

aperfeiçoamento da sociedade”. 

 Dessa forma, a visão positivista que subjaz a esse pensamento, ao compreender 

que à educação cabe o desenvolvimento das capacidades inerentes a cada indivíduo, 

suprime a função social da educação e ainda o princípio de igualdade. Ademais, tal 

perspectiva tende a reforçar a distinção entre indivíduos de um mesmo grupo ou de 

grupos diferentes, realçando a performance individual ou os talentos individuais. Por 

isso, não é de se estranhar que o modelo de responsabilização pelo mercado postule a 

avaliação padronizada como instrumento eficaz de mensuração, em números, dos 

resultados escolares cuja divulgação não pretende a transparência na prestação de 

contas, mas sim o destaque nos rankings escolares para referenciar, promover e 

legitimar as escolhas individuais. O modelo apresenta, enfim, no conjunto de suas 

proposições, os elementos que contribuem para a manutenção e o aprofundamento das 

desigualdades escolares e sociais. 

 O modelo gestionário burocrático de responsabilização apresenta algumas 

similaridades com o tratado anteriormente. A forma positivista de entender a educação é 

uma delas, portanto utiliza a mesma forma de avaliação padronizada para verificar a 

qualidade e a aprendizagem no processo educativo. Contudo, retoma a concepção de 

que a educação é um bem público e não uma mercadoria. Nessa direção, os resultados 

obtidos pela performance escolar individual e/ou organizacional recebem outro sentido 

no âmbito da responsabilização. Afonso (2000) esclarece que os resultados, sejam eles 

publicados ou não, não têm a mesma centralidade que no modelo de mercado. O autor 

ratifica então que 

 

[...] no modelo administrativo-burocrático de responsabilização a 

publicitação e difusão dos resultados não é, do nosso ponto de vista, 
uma condição essencial. De fato, sejam ou não divulgados os 

resultados obtidos pelas escolas, este modelo de responsabilização, 
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que atribui um papel central às estruturas hierárquicas de 

administração, fará sempre recair sobre os gestores a justificação 

desses mesmos resultados educacionais. [...]. (AFONSO, 2000, p. 46) 

 

 Observa-se com relevo a adoção desse modelo de responsabilização nos 

sistemas públicos de ensino, embora não haja a ausência de elementos de outras 

perspectivas nesse contexto. Entretanto, ressalta-se a função dos mecanismos técnico-

burocráticos, engendrados nesse âmbito, de gestão e controle do trabalho pedagógico 

cujas finalidades, justificadas na melhoria da qualidade, estariam voltadas a estabelecer 

os meios e condições imprescindíveis ao alcance de melhores resultados nas avaliações 

padronizadas. Isso produz, nos gestores dos sistemas públicos de educação e nos 

gestores escolares, a preocupação e a obstinação pela qualidade total diante das 

possibilidades de sofrerem as sanções que lhes serão imputadas pela política de 

responsabilização.  

 Os modelos de accountability tratados acima representam, neste texto, 

construções teóricas que têm sua validade observada empiricamente. Portanto, 

contribuem para a constituição teórica e conceitual de elementos de análise das políticas 

de accountability exercidas entre as esferas de poder. Ainda, complementando esse 

quadro, Andrade (2008, p. 443), referindo-se ao exemplo emblemático da school 

accountability, dos Estados Unidos, apresenta algumas características gerais dessa 

política, que são: 

 

(i) estabelecimento de padrões educacionais mínimos para cada ano 

escolar; (ii) realização de testes de proficiência para averiguar os 

conhecimentos adquiridos pelos alunos; (iii) divulgação dos resultados 

dos testes por escola; e (iv) adoção como objetivo explícito de política 
a melhoria no desempenho dos estudantes nestes testes. 

 

 As políticas de accountability vêm sendo implementadas e incentivadas desde a 

década de 1990. No entanto, além das características acima citadas, Andrade (2008) 

afirma que alguns estados norte-americanos acrescentaram a questão das bonificações e 

sanções, relacionando-as aos resultados escolares. Isso implicaria a distribuição de 

responsabilização aos gestores e professores pelo sucesso ou fracasso de seus alunos 

nos testes padronizados de proficiência. Na década seguinte, as políticas de 
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accountability seriam implementadas a nível nacional através da lei de 2002, que 

formaliza e institui o programa “No Child Left Behind” (NCLB) – Nenhuma Criança 

Fica para Trás. 

 Diane Raviche, uma das difusoras e implementadora do NCLB e dos testes 

padronizados e das políticas de accountabilily, em sua obra Vida e Morte do Grande 

Sistema Escolar Americano: Como os testes padronizados e o modelo de mercado 

ameaçam a Educação”, analisa a sua participação à frente da educação dos EUA, 

colaborando para os governos conservadores das últimas décadas e, ainda, revela o seu 

desencantamento e crítica acerca das políticas públicas educacionais, do período, 

focalizadas nos modelos de mercado.  

 Raviche (2011) aponta alguns aspectos das políticas desenvolvidas pelos 

distritos, gestores dos governos estaduais e federal, as quais acredita estarem enganadas 

e serem corruptoras dos valores educativos. Dessa forma, considerando a ideologia 

conservadora na condução dos projetos educacionais, pode-se afirmar que as reformas 

educacionais teriam como perspectiva a transposição dos mecanismos e instrumentos de 

mercado sob a justificativa e a certeza de que estas poderiam aumentar a eficiência da 

escola pública. Tratando essas duas instituições – a escola e as organizações 

empresariais – de forma análoga, os reformadores gerencialistas acreditavam que 

poderiam solucionar a alarmada “crise na educação”. Nesse sentido, a autora tece suas 

impressões: 

 

Eles pensam que podem consertar a educação aplicando princípios de 
negócios, organização, administração, lei e marketing, e pelo 

desenvolvimento de um bom sistema de coleta de dados que 
proporcione as informações necessárias para incentivar a força de 

trabalho – diretores, professores e estudantes – com recompensas e 

sanções apropriadas. (RAVICHE, 2011, p. 26) 

 

 Ledo engano, segundo a autora, porém, seguindo as receitas de mercado, as 

reformas comprometeram-se, ainda, em inserir no setor público a desregulamentação, a 

privatização, as parcerias público-privadas e/ou a terceira via.  
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No entanto, as ações políticas voltadas para a educação, em curso, se 

intensificaram e consolidaram a partir da promulgação da Lei. A NCLB determinaria, 

como pontos cruciais para a elevação do nível de qualidade escolar, a testagem por 

avaliações padronizadas e a responsabilização
21

. O que circulava na retórica política e, 

logo, no senso comum é que essas duas medidas seriam as mais eficazes para 

reestruturar a educação e, por esse caminho, situar o país entre os altos escores no 

mercado competitivo mundializado. Por isso, os anseios políticos pela responsabilização 

atendiam também a uma necessidade política de que “as escolas mensurassem se os 

seus estudantes estavam aprendendo [...] e que houvesse [...] recompensas e punições 

para os seus responsáveis” (RAVICHE, 2011, p. 115). Esta autora, já desacreditada da 

NCLB, revela que “o que fora um esforço para melhorar a qualidade da educação se 

transformou em uma estratégia de contabilidade: mensure, depois puna ou recompense” 

(RAVICHE, 2011, p. 32). 

Guisbond et al (2012) realizam um estudo acerca dos 10 anos da experiência 

educativa norte-americana com a Lei “Nenhuma Criança Fica Para Trás” (NCLB). Suas 

impressões não foram diferentes das de Diane Raviche, em 2006, que, ao declinar o seu 

apoio à NCLB, a autora menciona: “percebi que o NCLB era um fracasso” (RAVICHE, 

2011, p. 119). Assim, nas lições tiradas desse fracasso político, os autores constatam os 

motivos pelos quais o programa, transformado em lei, não alcançou seus objetivos de 

melhorar a qualidade com equidade. O relatório apresentado com dados de um estudo 

longitudinal desses dez anos destaca três pontos impactantes na educação americana: 

 

1- Os próprios indicadores de progresso da NCLB revelam as 

principais falhas: o crescimento medido pelo National Assessment of 

Educational Progress (Naep – Avaliação Nacional do Progresso 
Educacional) estacionou, as diferenças de desempenho continuam 

iguais e as predições de “fracasso” escolar generalizado estão se 

confirmando.  
2- O currículo estreitou-se, a preparação para testes substituiu a 

escolaridade mais ampla, a trapaça desenfreou-se, a ajuda para as 

escolas necessitadas é mais do que insuficiente, e a NCLB contribuiu 

para o crescimento de uma perniciosa via direta da escola para a 
prisão.  

                                                             
21

 De acordo com Raviche (2011), as principais ideias norteadoras da reforma educacional americana, 

desde a década de 1990 e consubstanciada no documento de Lei NCLB, seriam a responsabilização e a 

escolha escolar. Entretanto, com o decorrer das experiências dos estados e estudos apresentados pela 

comunidade acadêmica, ficou evidente que a escolha escolar não estava funcionando. Assim, os esforços 

foram voltados para as políticas ou plano de responsabilização em interseção com o processo de testagem. 
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 3- O foco estreito na responsabilização punitiva e nos testes levou os 

decisores públicos a ignorarem as consequências educativas reais da 

pobreza infantil, a qual cresceu de modo expressivo esses últimos 
anos. (GUISBOND et al, 2012, p. 408) 

 

 

 Ao priorizar os testes padronizados como definidores do desenvolvimento 

cognitivo dos estudantes e da qualidade das escolas, restringiram-se as possibilidades de 

execução de um currículo mais abrangente envolvendo saberes que estariam além do 

domínio da leitura e dos cálculos. O foco da educação, nesse contexto, passaria da 

aprendizagem para o domínio de estratégias favoráveis à testagem. Com o peso da 

responsabilização, a obsessão por mensurar a aprendizagem quantitativamente conduzia 

os estados, gestores e professores a utilizarem táticas de falseamento da realidade 

educacional de suas instituições. Guisbondet al (2012) relatam alguns exemplos e 

depoimentos de professores e gestores nessa direção e concluem que as histórias “são 

tão comuns que não podem ser creditadas a uns poucos indivíduos. Antes, são um 

resultado previsível e inevitável da pressão para alcançar as metas dos resultados nos 

testes, independentemente das circunstâncias” (GUISBOND et al, 2012, p. 412). Os 

autores mencionam, ainda, o aprofundamento das desigualdades pela priorização dos 

programas de testagem em detrimento daqueles que visavam ao atendimento dos 

subgrupos desfavorecidos, pobres, negros, hispânicos etc. A constatação do crescimento 

da pobreza em meio à crise econômica de 2008 não impediu os cortes de recursos para 

os programas destinados a essa parcela da população. Também a ação equitativa não 

conseguiu alcançar êxito no modelo de educação para o mercado proposto pela NCLB, 

pois, como ratificam Guisbond et al (2011, p. 415) 

 

[...] tantos os recursos escolares quanto o suporte social de que as 

crianças precisam para aprender e ter sucesso na escola (moradia, 

estabilidade familiar e comunitária, cuidados médicos e dentários) 
sofreram cortes. Assim, as escolas devem educar cada vez mais 

crianças para as quais os alicerces do êxito escolar estão 

desmoronando.  

 

 Reporta-se ao modelo de accountability norte-americano no sentido de elucidar 

empiricamente uma das primeiras práticas que viriam alterar significativamente a gestão 

dos sistemas educacionais, inclusive os objetivos e finalidades da avaliação em todos os 
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níveis institucionais. É, portanto, a materialidade desse processo, de sua origem - 

relacionada aos propósitos da nova gestão pública e do neoconservadorismo promotor 

do Estado Avaliador
22

 - e de seu desenvolvimento histórico que se pretende apreender o 

caso brasileiro. Pois, ao buscar a complexidade do fenômeno – accountability – em sua 

forma, considerada aqui mais evoluída e completa, compreende-se a sua natureza e o 

funcionamento naquela sociedade, mas que também informam pistas e vestígios para 

análise do fenômeno em suas formulações ainda primárias.   

 Ao realizar um estudo comparativo das experiências de implementação e 

consolidação de um sistema de accountability entre os EUA e o Brasil, Andrade (2008) 

assevera, primeiramente, que não existe, no âmbito do governo federal, a introdução de 

uma política de accountability brasileira completa como a dos EUA. Para validar tal 

afirmação, o autor utiliza como fundamento as característicasprincipais para o 

desenvolvimento de um sistema naqueles moldes, já citadas neste texto. 

 Para este autor, o país conseguiu aplicar a primeira e a segunda característica, 

num primeiro momento, metade da década de 1990, que seria estabelecer um sistema 

nacional de avaliação e a definição curricular contendo os conteúdos que os alunos 

deveriam dominar. Mais tarde, na década seguinte, introduziu a divulgação dos 

resultados das avaliações de larga escala. Entretanto, segundo Andrade (2008), o 

governo federal não estabelecia claramente a melhoria do desempenho estudantil como 

um objetivo da política e muito menos asseguraria a responsabilização. Diante dessas 

questões, o autor declara: “Fica evidente, portanto, que existe espaço para o governo 

federal adotar uma política de SA
23

 mais agressiva” (ANDRADE, 2008, p. 446). 

 Como se pode observar, o autor “engrossa o coro” dos políticos norte-

americanos e de tantos outros políticos, intelectuais, gestores, pais, professores, alunos, 

enfim, aqueles que acreditam em uma determinada forma de responsabilização como 

solução para o problema da (má) qualidade da educação, baseada “na estratégia de 

contabilidade: mensure, depois puna ou recompense” (RAVICHE, 2011, p.32). Esse é o 

posicionamento de um grupo acerca da avaliação e das políticas de responsabilização no 

                                                             
22

 De acordo com Afonso (2000) a expressão “Estado Avaliador”, [...] quer significar, em sentido amplo, 

que o Estado vem adoptando um ethos competitivo, neodarwinista, passando a admitir a lógica do 

mercado, através da impostação para o domínio público de modelos de gestão privada, com ênfase nos 

resutados ou produtos dos sistemas educativos. (p. 49)  
23SchoolAccountability (SA) 
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campo educacional que, antagonicamente, se dispõe com outros grupos e interesses na 

disputa pela posição que os represente.  

 Do diálogo com Andrade (2008), pretende-se cotejar algumas questões. A 

primeira é a pertinência das características gerais das políticas de accountability por ele 

estabelecidas. A segunda questão refere-se ao entendimento da experiência norte-

americana como a mais completa na área. Nesse sentido, o texto “School 

Accountability” no Brasil: experiências e dificuldades”, do referido autor, através do 

qual se pretende problematizar o debate, apresenta a ideia de que aquele seria o sistema 

logicamente completo para ser aplicado no Brasil, ou seja, o No Child Left Behind 

engloba as características, particularidades e condições do modelo ideal.  

Contrariando essa percepção, o modelo é completo não por acreditar que a 

obsessão pela testagem e mensuração, que os resultados dos escores e que a bonificação 

e a punição conferem maior qualidade à educação e indiquem aprendizagem real dos 

estudantes. O modelo é completo porque o seu nível de desenvolvimento é tão mais 

elevado e suas consequências tão claras que reflete e revela a emergência, a instauração 

e a consolidação do “Estado Avaliador” (AFONSO, 2000; 2013).  

 De acordo com Afonso (2002), o Estado Avaliador está circunscrito no contexto 

das transformações propostas pelos governos neoconservadores e neoliberais, 

principalmente a partir da década de 1980. Nesse contexto, pode-se observar, também, o 

alinhamento das proposições do Estado Avaliador com as reformas no setor público 

promovidas pelo ideário da Nova Gestão Pública. Dessa forma, o tripé Neoliberalismo, 

Nova Gestão Pública e o Estado Avaliador seriam as bases nas quais se assentam as 

reformas educacionais em curso.  

 O Estado Avaliador é caracterizado pela adoção de práticas no setor público que 

são predominantes nos domínios da gestão privada, seguindo, portanto, a lógica do 

mercado que valoriza os resultados dos sistemas educativos (AFONSO, 2000). Afonso 

(2013) identifica três fases de alterações da função do Estado em sua constituição em 

um Estado Avaliador. A primeira fase destacou os países centrais ampliando-se para 

outras localidades, a partir da década de 1980, como parte do processo histórico de 

emergência do ideário neoliberal. Nessa perspectiva, a avaliação recebe centralidade na 
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reestruturação das reformas da administração pública. Em termos genéricos, afirma 

Afonso (2013, p. 271) que 

 

[...] essa foi a primeira fase ou versão do Estado-avaliador, sendo 
relativamente distinta da que veio a seguir (embora todas as fases 
coexistam ou possam coexistir atualmente). Assim, nesta primeira 

fase, a adoção de políticas de avaliação (incluindo a avaliação em 

larga escala no interior de um mesmo país) dependeu, em grande 
medida, de uma (ainda) expressiva autonomia relativa dos Estados 

nacionais ou, mesmo, da autonomia relativa de Estados enquanto 

unidades de uma Federação (como no caso brasileiro). 

  

 Assim, a intensificação da ação dos organismos internacionais e sua influência 

determinante no campo educacional inaugura a segunda fase do Estado Avaliador, a 

partir da metade da década de 1990 e anos 2000, momento no qual o “comparativismo 

avaliador se espalhou (e espalha)” (AFONSO, 2013, p. 275), inclusive para países 

periféricos e semiperiféricos. 

 A característica principal dessa fase é, portanto, a expansão da ideia e práticas 

avaliativas com ênfase nos resultados, logo, tomadas como ferramenta de controle e de 

responsabilização. Também se expandem os tipos de avaliações comparadas, 

traduzindo-se nos rankings e scores. A lógica expansiva que guia a adesão, quase 

intuitiva, de grande parte dos países periféricos tem a ver com o fortalecimento das 

relações desses países com os organismos internacionais (dos países centrais), que, sob 

o tom aparente de neutralidade e benevolência, produzem a crença no desenvolvimento 

e na modernização definidos sob seus parâmetros. Nessa perspectiva, Afonso (2013, p. 

276-277) acredita que  

 

uma vez que a inculcação nos indivíduos (e governos) da crença de 
que não há alternativas para além do capitalismo democrático liberal é 

não só congruente com o a-historicismo vigente nas últimas décadas, 
como é também congruente com a adoção de orientações políticas, 

culturais e econômicas que parecem pressupor um único padrão de 

referência – o dos países capitalistas centrais e/ou países mais 
desenvolvidos e competitivos, e supostamente mais cultos e mais 

educados.  
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  O postulado de um único padrão de referência, em expansão, arbitrado pelos 

centros hegemônicos do poder, evidencia a possibilidade da homogeneização do 

conhecimento com o consequente aumento da competitividade econômica e a elevação 

dos padrões de vida daí decorrentes (AFONSO, 2013, p. 277). Isso implica 

desconsiderar a realidade social, cultural, econômica e política dos diferentes países em 

competição e, ainda, a própria constituição histórica de seus respectivos sistemas 

educacionais. 

 O ethos competitivo que prevê a confluência dos padrões educacionais para a 

sua legitimação, ou seja, tornar a competição justa e legítima, prevê, também, a 

igualdade normativa para que todos estejam no mesmo ponto de partida, mas que, 

seguindo a lógica necessária do capital, não alcançarão o mesmo ponto de chegada. 

Essas “desigualdades justas” são condições fundamentais, seja na competição 

econômica global ou nacional, para ratificar a hipótese de Afonso (2013) do Pós-

Estado-Avaliador. O que estaria em jogo nesse processo é a lógica capitalista de 

acumulação cujo interesse real na elevação do nível de conhecimento/escolarização dos 

países períféricos tem a ver com a produção de mão de obra e a exapansão do mercado 

mundial de consumidores. Isso pode ser traduzido como o “Estado Competidor” 

(AFONSO, 2013). Uma das características dessaviragem capitalista na indicação de 

políticas educacionais é, segundo este autor,  

 

[...] a mercadorização/mercantilização global da educação (nas suas 

diferentes formas); e esta mercadorização/mercantilização global 
(incentivada nomeadamente pela OMC e pelo Banco Mundial) é 

também, por sua vez, um novo e importante instrumento de 

acumulação capitalista, cujas consequências perversas são, em grande 

parte, imprevisíveis. (AFONSO, 2013, p. 279) 

 

 A discussão acerca da mercantilização e as diversas formas de privatização da 

educação têm sido recorrentes no Brasil. As reflexões contextualizadas, realizadas por 

Afonso (2013), contribuem para a compreensão das finalidades da avaliação relacionada 

a esses processos mais amplos estabelecidos por uma determinada lógica econômica, 

social e política. É, pois, nessa direção que se pretende analisar como vêm se 

desenhando as políticas de responsabilização no âmbito da educação no país.  
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 Importa ressaltar que a estreita relação dos países periféricos com os organismos 

internacionais, seja através de financiamentos, da colaboração técnica ou da ingerência 

dessas agências na organização e gestão educacional, tem influenciado, ou até mesmo 

determinado, através de acordos firmados, a importação de modelos e práticas 

educacionais dos países centrais por aqueles em desenvolvimento. No campo da 

avaliação no Brasil, essa questão pode ser observada a partir da adoção crescente de 

mecanismos de responsabilização compatíveis ao modelo norte-americano.  

 Assim corroborando, o artigo 9º, inciso VI, da Constituição Federal, fixa como 

incumbência da União “assegurar processo nacional de avaliação do rendimento escolar 

do ensino fundamental, médio e superior” com a finalidade de definir prioridades e 

melhoria da educação (BRASIL, 1988), e, também, o artigo 3º, inciso IV, da LDB, 

estabelece que o Distrito Federal, estados e municípios, em caráter supletivo a União, 

devem “integrar todos os estabelecimentos de ensino fundamental dos seus territórios ao 

sistema nacional de avaliação do rendimento escolar” (BRASIL, 1996). Desse modo, a 

avaliação escolar e da aprendizagem assume um caráter obrigatório e universal na 

sociedade. Todavia, para implementação de tal política, os governos vêm, ao longo das 

últimas décadas, se utilizado da avaliação de larga escala como “uma das ferramentas 

do processo de incremento da centralização da regulação da educação básica” 

(FREITAS, 2011, p. 107). 

 Por regulação, entende-se o conjunto dos mecanismos articulados para produzir 

certa igualdade e conformidade dos comportamentos individuais e coletivos com os 

padrões e regras definidos para o funcionamento das instituições, coerentes com a 

coesão social, como afirmam Antunes e Sá (2010). Nessa direção, seguem as avaliações 

pautadas pela “modalidade normativa” (AFONSO, 2000), como as estabelecidas pelo 

Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB), que apresentam a avaliação como a 

capacidade do Estado em medir e quantificar o produto cognitivo, nas disciplinas de 

Português e Matemática, do processo de escolarização. Essa modalidade de avaliação é 

congruente com os valores mercadológicos impressos no campo educacional, o que 

favorece, a esses propósitos, a comparação e a competição em todos os níveis e esferas.  

Não obstante, objetivando analisar a existência da instituição de um sistema de 

accountability no Brasil, que tem como ferramenta as avaliações externas, Brooke (s.d.) 

recorre a uma revisão da avaliação em larga escala no país em nível nacional como 
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possibilidade de compreender a implementação de políticas de responsabilização. Para 

tal, se apropria das informações referentes à gênese do SAEB e nesse processo uma de 

suas considerações é que 

 

Em geral, a avaliação nacional da educação básica tem sido motivada 

não por uma necessidade de controle, senão pela crença que as 
políticas para melhorar a qualidade do ensino devem basear-se em 

informação confiável e objetiva gerada através de medidas de 

desempenho em grande escala no lugar de apostas às cegas baseadas 
no senso comum ou conjecturas. (BROOKE, s.d, p. 4; Tradução 

nossa) 

 

 Para esse autor, a lógica que guia as avaliações estandardizadas não seria aquela 

que vem expansivamente sendo aderida pelos sistemas educacionais, nacionais e 

subnacionais de uma nova forma de regulação e controle baseados no desempenho 

escolar. Assim, o SAEB representa um mecanismo de avaliação posto em ação para o 

cumprimento legal de assegurar o processo nacional de avaliação, visando à elaboração 

de políticas para melhorar a qualidade do ensino. Observa-se, também, a ênfase em uma 

racionalidade técnica e instrumental, que valida e legitima cientificamente o 

instrumento de avaliação, sinalizando para uma certa neutralidade. Isso porque, nessa 

perspectiva, as questões políticas, sociais, filosóficas e éticas, que norteiam as posições 

e escolhas e definem determinada concepção de educação, avaliação e qualidade, não 

são consideradas. Como afirma Sousa (2014, p. 408), “[...] não há neutralidade nos 

caminhos utilizados em uma atividade avaliativa. Avalia-se para afirmar valores [...]”. 

 A discussão acima realça a diversidade de opiniões e posicionamentos em 

relação à avaliação em larga escala e, consequentemente, os mecanismos de controle, 

regulação e responsabilização. Mas, mais do que isso, exemplifica a dinâmica do campo 

educacional e da avaliação de oposição e disputa de proposições e visões análogas em 

torno de um objeto que, por fim, revela em sentido mais amplo de determinada 

concepção de formação humana e de sociedade. 

 Ainda, a justificativa e a crença dos governos e suas formulações políticas de 

que, através dos resultados da avaliação em larga escala, seria possível verificar as 

distorções no processo educativo e aferir maior qualidade aos sistemas de ensino vêm, 
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no decorrer das últimas décadas, alterando a gestão educacional de estados e 

municípios. Dessa forma,  

 

Sob o argumento da transparência, vêm se inserindo, nos programas e 
planos governamentais, mecanismos que visam dar ampla visibilidade 
aos resultados das avaliações e, em alguns casos, responsabilização de 

profissionais ou da escola por esses resultados, traduzida na 

implantação de incentivos simbólicos ou monetários, com vistas à 
indução de mudanças. (SOUSA, 2014, p. 412) 

 

 Verifica-se, portanto, que coadunando com a perspectiva de um Estado 

Avaliador, as escolhas dos mecanismos utilizados pelo país na direção de promover 

políticas e programas que elevem o padrão de qualidade da educação para todos os 

cidadãos têm forjado a distinção entre as redes escolares, escolas, gestores, professores 

e alunos, reforçando a exclusão e a desigualdade e ampliando os sistemas de 

responsabilização por meio do processo de centralização e controle da avaliação.  

 A afirmação de Sousa (2014), no excerto acima, é elucidativa para sinalizar a 

existência crescente de sistemas de accountability no país. Todavia, Andrade (2008) 

esclarece que, no âmbito federal, essa política não se concretiza como no modelo norte-

americano, considerando que os resultados do SAEB são publicados, mas não existe 

nenhum tipo de sanção a partir deles. Compreende-se que a organização político-

administrativa do Brasil se difere da dos EUA, mas, observando as determinações 

legais,pode-se depreender que há a indução por parte do governo federal de que os 

estados e municípios implementem políticas de responsabilização. Isso pode ser 

explicitado considerando que o Plano Nacional de Educação (2014) estabelece como 

Meta 19: 

 

Assegurar condições, no prazo de 2 (dois) anos, para a efetivação da 

gestão democrática da educação, associada a critérios técnicos de 

mérito e desempenho e à consulta pública à comunidade escolar, no 
âmbito das escolas públicas, prevendo recursos e apoio técnico da 

União para tanto. (PNE, 2014, p. 313; Grifos nossos). 
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 A base legal que fundamenta essa meta no PNE é a Constituição Federal (1988) 

e a LDB/1996, o que torna evidente a autonomia relativa dos entes federados de 

deliberarem sobre a matéria - gestão democrática. Porém, a LDB e a referida meta não 

apresentam uma definição clara e radical do que seja a gestão democrática que se deseja 

efetivar. Em seu lugar, a Meta 19 associa o processo político, dialógico, participativo ao 

indivíduo que deve se encarregar de efetivá-lo. Nesse processo, a figura do gestor 

escolar torna-se central, pois ele é o responsável pela efetivação da gestão democrática 

da escola, sendo-lhe aplicados critérios técnicos de mérito e desempenho, e ao seu 

desempenho serão atribuídosa obtenção e o apoio técnico da União. 

Tendo as avaliações externas como um dos critérios do desempenho do gestor e 

definições específicas de cada sistema em relação aos critérios técnicos e de mérito, 

pode-se compreender que, a partir dessa normatização, os entes federados tendem a 

utilizar políticas de accountability mais radicais que reforcem a crença de que “a 

competição no interior das redes de ensino induz a melhores resultados” (SOUSA, 

2014, p. 410). Epode se traduzir, ainda, no repasse de responsabilização para outros 

setores e indivíduos das escolas. 

As avaliações externas, em todos os níveis, definidas externamente, e o 

movimento de responsabilização decorrente delas seguem na contramão do que foi 

elaborado, recentemente, na Conferência Nacional de Educação (CONAE, 2014), o que 

realça a contradição e alimenta as esperanças nas possibilidades alternativas.   

De acordo com a CONAE (2014), há a necessidade de um Sistema Nacional de 

Avaliação, mas que este deve ser fundamentado por uma concepção de avaliação que 

não se encerre no produto e sim considere todo o processo e as múltiplas determinações 

que ali estão implicadas, tais como: 

 

[...] os impactos da desigualdade social e regional nas práticas 
pedagógicas; os contextos culturais nos quais se realizam os processos 

de ensino e aprendizagem; a qualificação, os salários e a carreira dos 
profissionais da educação; as condições físicas e equipamentos das 

instituições educativas; o tempo diário de permanência do/da 

estudante na instituição; a gestão democrática; os projetos político-
pedagógicos e planos de desenvolvimento institucionais construídos 

coletivamente [...]. (CONAE, 2014, p. 67)  
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Nessa perspectiva, a CONAE 2014 postula a avaliação formativa relacionada a 

projetos educativos democráticos que se oponham aos processos avaliativos em curso 

de medição, mensuração, regulação, controle e competição. A CONAE 2014 constitui-

se, atualmente, em um espaço formativo e um canal de participação contra-hegemônico 

que possibilita o debate, a reflexão e a deliberação referentes aos desafios educacionais 

da atualidade. 
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CAPÍTULO III 

A GESTÃO INTEGRADA DA ESCOLA: O MODELO DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO (2011-2014) 

 

 

 A Gestão Integrada da Escola (GIDE) é uma política educacional de governo 

cujo objetivo, em termos gerais, é melhorar a qualidade da educação do estado do Rio 

de Janeiro, a partir da gestão escolar. 

 É uma política recente que teve sua implementação no ano de 2011, estando 

ainda em curso na rede pública estadual. E apreendê-la em sua totalidade não é a 

pretensão deste estudo. Todavia, é possível objetivar compreender sua implementação, 

alguns aspectos de sua concepção, possíveis efeitos na gestão escolar e os elementos 

que a constituem, como a intercessão com outras políticas educacionais; e analisar, 

ainda, suas implicações na perspectiva de gestores que, à frente do trabalho escolar, 

atuam diretamente com as prescrições e orientações da Secretaria de Estado de 

Educação do Rio de Janeiro. 

 Para tal, buscou-se realizar, na primeira seção, uma incursão histórica 

apresentando o cenário político, econômico e educacional do estado. Em seguida, 

realiza-se a discussão sobre a implementação da GIDE e sua interface com outras 

políticas, como o sistema de metas e bonificações, e, por fim, aborda-se a perspectiva de 

gestores e do Sindicato dos Profissionais da Educação – SEPE / RJ sobre suas 

impressões e implicações da política. 

  

3.1 – O ESTADO DO RIO DE JANEIRO: COMPOSIÇÃO HISTÓRICA, POLÍTICO-

ECONÔMICA E EDUCACIONAL (1990-2006) 

 

 O estado do Rio de Janeiro apresenta, em seu desenvolvimento histórico, uma 

importância significativa no cenário nacional. Sua expressividade se dá, principalmente, 

pelo fato de sua cidade ser instituída como capital do país até a década de 1960. Sendo 

assim, Osorio e Versiani (2013, p. 189) apontam para o protagonismo da cidade, 
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afirmando ter sido esta “um espaço de articulação nacional” do ponto de vista 

econômico, político e cultural.  

 Entretanto, durante o decorrer de décadas, o estado do Rio de Janeiro sofre um 

declínio em seu poderio econômico e político e, mesmo atravessando períodos de 

crescimento nessas áreas, os indicadores econômicos e sociais marcam a instabilidade 

do estado e a consequente deterioração político-institucional que se acentua nos dias 

atuais. 

 Ressalta-se que, do ponto de vista econômico, apesar de ser o segundo ente 

federado que apresenta maior contribuição no Produto Interno Bruto (PIB), em 2010, 

apresentou em 2015 uma queda de 2,03% e, no período de 2011 a 2014, o percentual de 

variação anual é decrescente, chegando a 0,87, como mostra a figura1 a seguir. 

 Figura 1 – Produto Interno Bruto – Rio de Janeiro/ Brasil 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Complementando as informações acima, Osorio e Versiani (2013) afirmam que, 

no período entre 1970 e 2010, o estado do Rio de Janeiro registrou a maior perda entre 

todas as unidades federativas na participação no PIB nacional. A Fundação Centro 

Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores Públicos do Rio de Janeiro 

– CEPERJ divulgou que, ao final do ano de 2013, a agropecuária, a pesca e a produção 
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vegetal obtiveram taxas de variação negativas de 0,6%, assim como a indústria que, em 

relação ao período anterior, obteve baixa no volume de 2,4% (CEPERJ, 2015). 

 O estado do Rio tem uma população estimada para 2015 de 16.550.024, segundo 

o IBGE. Entre a década de 1990 e 2010, a população cresceu, embora a taxa de 

crescimento populacional tenha diminuído, como pode ser verificado no gráfico 1, a 

seguir.   

Gráfico 1 – Crescimento Populacional 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IBGE – CENSO/1991; CENSO/2010. 

 

 Entre o ano de 1991 a 2000, a taxa de crescimento populacional foi cerca de 

15%; já de 2000 a 2010, esse percentual desce para cerca de 9,9%. Várias questões 

sobre o comportamento demográfico podem explicar essa relação inversa entre o 

crescimento da população e a diminuição da taxa de crescimento populacional, dentre 

eles podem ser consideradas as taxas de natalidade e de mortalidade no estado. Não 

obstante, um dos problemas da organização demográfica do estado é a fragmentação do 

território e a concentração populacional nas áreas metropolitanas que é densamente 

ocupada.  

 Esses indicadores, entre outros (de desemprego, habitação, saúde, educação), 

revelam a gravidade dos problemas que vêm se desenvolvendo durante a trajetória do 

estado do Rio de Janeiro e que, pari passu com as questões político-institucionais, 

conduz o estado ao colapso, evidenciado pelo Decreto n. 45.692, de 17 de junho de 
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2016, no qual o governador em exercício Francisco Dornelles decreta estado de 

calamidade pública, como consta em seu Art. 1º: 

 

Art. 1º- Fica decretado o estado de calamidade pública, em razão da 
grave crise financeira no Estado do Rio de Janeiro, que impede o 

cumprimento das obrigações assumidas em decorrência da realização 

dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. (RIO DE JANEIRO, 
2016) 

  

A compreensão dessa realidade pode ser buscada em uma série de fatores que 

tem uma confluência histórica. Assim, ao analisar os desafios do estado para o século 

XXI, Osorio e Versiani (2013, p. 206) propõem considerar alguns aspectos 

fundamentais da trajetória do estado do Rio de Janeiro, como: 

 

1) a transferência da capital para Brasília, em 1960; 2) a não 

construção de adequadas estratégias de fomento ao desenvolvimento 

econômico-social que dessem conta da nova realidade que se 

estabelece  para a região com a mudança da capital – o que, em boa 
medida, é fruto da carência (mesmo até os dias atuais) de reflexões 

regionais no âmbito do estado do Rio de Janeiro; e 3) o marco 

político-institucional constituído historicamente no Rio, que sofrerá 
uma particular desestruturação a partir do golpe de 64 e das cassações. 

 

 Os pontos elucidados no excerto acima convergem com a análise realizada por 

Amorim Neto e Santos (2013) sobre a trajetória política do estado e sua relação com a 

configuração do quadro político-partidário nacional. A análise examina a representação 

política do Rio de Janeiro na composição do Executivo federal, de 1946 a 2010, 

registrando ainda queda de influência política durante o governo autoritário, a partir de 

1964.  Dessa forma, os autores afirmam que “a década de 1960 viria a ser o último 

período em que o Rio de Janeiro teria grande influência sobre os rumos da política 

nacional”, visto que, a partir desse período, o estado vivenciaria longos anos de declínio 

político que se reverteriam somente nos anos 2000 com o ingresso do presidente Lula 

na Presidência da República (AMORIM NETO; SANTOS, 2013). 

 Ratificando tal constatação, Amorim Neto e Santos (2013, p. 484) explicitam 

que 
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Ironicamente, os vinte primeiros anos do regime democrático iniciado 

em 1985 confirmariam o declínio político do estado. Já na segunda 

metade da primeira década do século XXI, o Rio voltaria a ter um 
peso político mais compatível com a sua condição de segundo PIB e 

terceira população da Federação. Porém, essa recuperação política 

expressou, sobretudo, o alinhamento das forças partidárias do estado à 
política do Executivo federal. 

 

 Os autores apontam que a representatividade do estado na composição das 

bancadas ministeriais resulta também de questões políticas. Pode-se observar, nessa 

direção, que os governos estaduais da década 1990 se posicionavam no campo político 

como forças opostas ao governo federal, com exceção do governador Marcelo Alencar, 

que representaria a mesma sigla do presidente Fernando Henrique Cardoso. Todavia, a 

força do PDT (Partido Democrático Trabalhista) que elegeu Leonel Brizola no estado 

seria maior do que a participação política do partido PSDB (Partido da Social 

Democracia Brasileira) no âmbito nacional, pois elegeria o seu governador, mas não o 

seu presidente. Assim, como pode ser verificado na tabela abaixo (tabela 1), em 1998, o 

PDT retoma o poder elegendo Anthony Garotinho governador do estado. 

   

Tabela 1 – Governadores do estado do Rio de Janeiro (1990-2014) 

ANO GOVERNADOR PARTIDO  VOTOS % 

1990 LEONEL BRIZOLA PDT 3.523.082 * 

1994 MARCELO ALENCAR PSDB 3.537.866 56,08 

1998 ANTHONY GAROTINHO PDT 4.259.344 57,978 

2002 ROSINHA MATHEUS PSB 4.101.423 51,303 

2006 SÉRIGO CABRAL PMDB 5.129.064 68,001 

2010 SÉRGIO CABRAL PMDB 5.217.972 * 

2014 LUIZ FERNANDO DE SOUZA PMDB 4.343.298 55,78 

FONTE: Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. 
  * Percentual não informado 

    

 O oposicionismo político-partidário dos governos estaduais ao governo federal, 

que compreenderam a década de 1990 e que podem ser observados em períodos 

anteriores, possibilitou a significativa diminuição da atuação política do estado em 

âmbito federal. Para além, o distanciamento entre essas duas esferas do poder dificultou, 

como afirmam Amorim Neto e Santos (2013, p. 480), 



120 

 

O entrosamento entre esta unidade da Federação e a capital federal, 

dificuldade que, no limite, levaria à queda nas transferências 

orçamentárias da União para o estado. Este resultado, por sua vez, 
acabou por justificar, “em bases objetivas”, uma quase permanente 

disposição oposicionista no seio de eleitores e líderes cariocas 

fluminenses para com o governo federal, aumentando mais ainda a 
distância entre o Rio e Brasília. 

 

 Entretanto, a retomada do poder político-partidário do estado e o alinhamento 

com o governo federal diminuem a distância entre o Rio de Janeiro e Brasília, a partir 

do enfraquecimento do PDT dentro do estado e do movimento de coalização entre o PT 

e o PMDB. Dessa forma, a aliança entre o candidato ao governo do estado, Sérgio 

Cabral, e o candidato a Presidência da República, Lula, obtém êxito. No âmbito do 

estado, Sérgio Cabral é eleito, em 2006, com expressivos 68% dos votos. Porém, a 

coligação entre PT e PMDB, que seria de grande ascendência política até as eleições de 

2014, submete a disputa eleitoral local às orientações e aos ditames da política nacional 

(AMORIM NETO; SANTOS, 2013). 

 Desde então, segundo Amorim Neto e Santos (2013, p. 483), a aliança entre os 

partidos tem mobilizado setores da sociedade carioca e fluminense alinhados com o 

projeto do governo federal (Lula e Dilma Rousseff). Os autores destacam ainda que  

 

[...] pela via do alinhamento ao projeto hegemônico no plano nacional 

e da reprodução quase perfeita, no âmbito estadual, da coalizão 

partidária que sustenta o Executivo federal que o Rio de Janeiro 
conseguiu recuperar sua influência na política nacional. Temos aqui 

não apenas uma coincidência de siglas a comporem coalizões 

governativas, mas também uma aproximação de agendas, permitindo 

ao estado uma captura mais ampla de espaço político e transferências 
orçamentárias. 

 A composição de uma agenda de governo em acordo com o projeto hegemônico 

nacional e a reassunção do poder político do estado do Rio de Janeiro afirmam a sua 

adesão ao exercício político-administrativo local congruente com uma racionalidade 

gerencial desenvolvida em âmbito global e propagada, em diferentes proporções e 

nuances, pelo governo federal desde a década de 1990. 

 Nesse período, preconizava-se a reestruturação do Estado a partir da mudança de 

paradigmas político-administrativos que teriam por finalidade a desburocratização das 
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instituições públicas, otimização dos recursos e uma nova forma de administrar a coisa 

pública pela transposição direta do modelo gerencialista, próprio do setor privado.  

 No campo educacional, pode-se observar a aplicação dessa perspectiva 

impulsionada pelo ministro da educação Paulo Renato de Souza, no governo de 

Fernando Henrique Cardoso, entre 1995 a 2002, como foi mencionado em capítulos 

anteriores. É, pois, nesse interregno de tempo que ações em direção àimplementação de 

uma nova gestão da educação começam a receber relevo no estado do Rio de Janeiro, 

ainda no governo de Anthony Garotinho.  

 Em um estudo sobre as inovações e descontinuidades na política educacional 

voltada para o ensino fundamental do estado do Rio de Janeiro, no período de 1975 a 

1995, Xavier (2001) aponta para as rupturas que indicam as descontinuidades das 

políticas. Um movimento que reflete tal realidade foi o desmonte material e político-

pedagógico dos Centros Integrados de Educação Pública (Cieps). 

 Tendo a educação como questão prioritária do governo, Leonel Brizola, em seu 

primeiro mandato, iniciado em 1982, contou com o projeto arquitetônico de Oscar 

Niemeyer e as ideias de Darcy Ribeiro à frente da secretaria de cultura/educação para 

buscar atender às necessidades de ampliação da rede escolar e de uma educação pautada 

em abordagens pedagógicas que considerassem o aluno como sujeito do processo de 

aprendizagem e sua realidade. Para tal, empreenderam-se a construção e a 

implementação dos Cieps, uma escola de tempo integral, aquela destinada “às parcelas 

mais carentes da população, a escola que deveria ser multiplicada para todos, no futuro 

[...]” (CUNHA, 2009, p. 131). 

 O projeto de inovação na educação pretendido por Brizola gerou polêmica e 

críticas que dividiam opiniões da população e dos acadêmicos. As promessas de 

campanha que pretendiam a construção de 500 Cieps e o atendimento a 20% dos alunos 

do 1º grau não foram cumpridas (CUNHA, 2009) e o projeto seria abandonado tão logo 

o novo governador do estado, Moreira Franco, assumisse o poder. Assim, a partir de 

1987, como afirma Xavier (2001, p. 9): 

 

A preocupação em desvincular a figura do adversário político do 

programa educacional a ele associado levou o governo Moreira 
Franco a adotar medidas que provocaram não só a desarticulação do 
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projeto pedagógico dos Cieps como também desfiguraram a ocupação 

do espaço físico das escolas recém-construídas. Muitas destas escolas 

foram transferidas para as prefeituras municipais administradas por 
prefeitos filiados a partidos de oposição ao PDT que resolveram 

ocupar os prédios dos Cieps com serviços administrativos ligados a 

outros fins que não os do ensino, ou então os relegaram ao total 
abandono.   

 

 Nas eleições de 1990, Brizola é vitorioso e reassume o poder do governo do 

estado com a proposta de retomar o Programa Especial de Educação (PPE), agora na 

segunda versão (PPE II), e mais uma vez, com Darcy Ribeiro, resgatar e materializar a 

proposta dos Cieps. Uma série de esforços políticos e pedagógicos foi envidada nesse 

sentido, porém, como bem elucida Xavier (2001, p. 13), “a despeito das contradições e 

dos avanços alcançados no curso desta experiência, o PPE sofreria novo revés” com a 

vitória de Marcelo Alencar ao governo do estado, em 1994.  

 As políticas educacionais desse período não teriam a consistência que se 

pretende em uma política voltada para a educação e sim a instabilidade gerada por 

interesses político-partidários e individuais. Nesse sentido, Xavier (2001, p. 13) acredita 

que as rupturas evidenciadas na condução política da educação fluminense fossem 

“provocadas por uma mentalidade fundada em concepções privatizantes da 

administração pública”. 

 O governo instaurado no ano de 1995, com Marcelo Alencar (PSDB) eleito, 

apresentaria novos contornos para a política fluminense e em especial para a educação. 

Alcançaria, também sob a mesma sigla partidária, a Presidência da República com 

Fernando Henrique Cardoso.  Naquele período, o estado teria cerca de 12 milhões de 

habitantes (CENSO, 1991), vivendo predominantemente em área urbana. Seguindo a 

receita do governo federal, fundamentado pelo programa de reforma do estado proposto 

por FHC, o governo do estado apresenta o “Programa Estadual de Desestatização”, que 

consistiu basicamente na privatização de vários serviços prestados por empresas 

estatais.   

No campo educacional, por questões políticas e de sequência ao gerenciamento 

eficiente das instituições públicas, era preciso que se desfizesse a organização deixada 

pela administração anterior. Dessa forma, Marcelo Alencar assume a rede pública de 

educação com grandes responsabilidades verificadas nas matrículas do ano de 1995.  
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Somando o total dos níveis de escolaridade, fundamental e médio, pode-se afirmar que 

o estado assumia a maior parcela de alunos em relação às outras unidades 

administrativas. Mas separando esses dados, é possível constatar o significativo 

atendimento das redes públicas municipais ao ensino fundamental. 

 

Tabela 2 – Matrícula no Ensino Fundamental e Médio por dependência administrativa - 

1995 

Unidade Matrícula por Dependência Administrativa 
 

Da Ensino Fundamental Ensino Médio 

Federação Total Federal Estadual Municipal Particular Total Federal Estadual Municipal Particular 

Brasil 32.668.738 31.167 18.347.733 10.491.518 3.798.320 5.374.831 113.312 3.808.326 288.708 1.164.485 

Sudeste 13.021.329 12.504 8.830.115 2.653.269 1.525.441 2.679.174 32.634 1.923.938 120.599 602.003 

Rio de 

Janeiro 
2.232.937 10.090 663.570 1.066.800 492.477 435.371 13.912 245.118 22.870 153.471 

Fonte: INEP. 

 

 As medidas adotadas pelo governo tinham como foco intensificar o processo de 

descentralização e municipalização, iniciado em governos anteriores. Apoiado no texto 

constitucional no que se refere ao regime de colaboração, o governador, através de 

decretos e acordos, inicia o repasse de responsabilidades e competências aos municípios 

do estado. Assim, sob o argumento de que seria necessário incrementar as atividades de 

cooperação entre o estado e os municípios para o aperfeiçoamento do serviço público de 

educação, o Decreto n. 21.288, de janeiro de 1995, prorroga a vigência dos convênios 

do Programa de Municipalização de Educação Pré-Escolar e de Ensino Fundamental.  

Em 1996, a organização do regime de colaboração entre o estado e os municípios é 

estabelecida pelo Decreto n. 22.115. Além de determinar o percentual de recursos a 

serem repassados para os munícipios, o Decreto ratifica as condições que justifiquem o 

recebimento da verba.  

  Nessa direção, foi criado um projeto específico para a municipalização dos 

Cieps a partir de convênios com prefeituras. Segundo Fernandes (2014, p. 10), 

 

Com este projeto, sob a alegação de uma racionalidade técnica com 
vistas a um redimensionamento da Rede Estadual de Ensino, realiza-

se uma redistribuição das escolas, evitando-se que em locais próximos 

haja unidades com a oferta do mesmo nível de ensino, apesar da 
evidente compressão de turmas de alunos. A partir daí, procede-se à 
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municipalização de parte expressiva do ensino ofertado pelos Cieps, 

que consiste em transferir a educação infantil e o ensino fundamental 

para a gestão municipal. 

  

 A política de municipalização teve continuidade em outros governos, com maior 

ou menor prioridade. Porém, a crítica de Fernandes (2014) considera, sobretudo, o 

período de vigência do FUNDEF, revelando um movimento oscilante que estaria 

associado às medidas legais e ações administrativas pertinentes a momentos históricos 

diferentes e contextos socioeconômicos e políticos particulares. Assim, afirma que a 

municipalização é induzida e estimulada “por uma lógica economicista na educação e, 

possivelmente, a municipalização fora a única saída possível, explicitada por razões 

históricas e singulares ao estado” (FERNANDES, 2014, p.14). 

 Entre 1995 a 2000, o atendimento ao ensino fundamental nas redes municipais 

teve um acréscimo de cerca de 20%, enquanto o ensino médio na rede estadual tendeu a 

ampliar a oferta de vagas, como previsto em legislação que organiza a competência 

entre os entes federados. Dessa forma, neste mesmo período, o número de matrículas 

neste nível de ensino cresceu cerca de 40%.  

 Nessa conjuntura, a retomada do PDT ao poder ocorre com a eleição de Anthony 

Garotinho. De acordo com Najjar (2015, p. 48), a eleição desse político “foi marcada 

por um discurso populista e teve sua candidatura sustentada por uma coalização que 

reunia, também, os principais partidos de esquerda do estado”. 

 Durante a campanha, Garotinho realiza um diagnóstico da rede de ensino que 

serviu de base para a constituição do PPA do governo. Assim, como consta em Najjar 

(2015), existia um documento, denominado “Propostas Preliminares para a área da 

Educação” no qual o governador apontava a preocupação com a taxa de 6,8% de 

analfabetismo e o estado de abandono das escolas da rede. Najjar (2015, p. 50) explicita 

ainda que 

 

O diagnóstico da realidade educacional do estado, apresentado pelo 

documento da candidatura Anthony Garotinho, toca ainda em outros 
três assuntos: as escolas de horário integral, o financiamento para a 

educação e a formulação de um Plano Estadual de Educação. Mostra 

que os 338 Cieps e os 68 GPs (ginásios públicos) existentes, que 
tinham uma proposta educacional vinculada à ideia de escola em 
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tempo integral, foram desmontados pelo Governo anterior Marcelo 

Alencar (1995-1998). 

 

 O PPA 2000-2003, Lei n. 3.370/00, intitulado “Rio, Desenvolvimento Humano”, 

considera que o estado estaria inserido no cenário de recessão econômica e crise política 

que atravessava o país. Compreendendo esse contexto, as proposições do referido plano 

incorporariam a concepção de desenvolvimento humano sustentável, os conceitos de 

cooperação e competitividade e a noção de corresponsabilidade entre o estado e a 

sociedade. Dessa forma, expressa como desafio 

 

[...] introduzir a noção de ética ao desenvolvimento, que é humano por 

estar baseado na inserção social, redução das desigualdades, 

democratização de mercado e o de gestão democrática estruturada em 
valores, ideias e crenças de justiça social. (PPA 2000-2003, p. 5) 

 

 Nesse sentido, o governo propõe, no PPA, o planejamento participativo, uma 

ação já realizada em alguns municípios, as parcerias entre o setor público e o privado e 

a ruptura com as diferenças regionais a partir da democratização do mercado e do 

território, isto é, um desenvolvimento mais equilibrado entre as regiões do estado pela 

descentralização regional para o enfrentamento da pobreza e da marginalização. Isso se 

resume na expressão constante do documento “O governo da mudança... O primeiro 

governo da fusão: capital e interior juntos e fortes” (PPA 2000-2003, p. 8). 

 No que se refere à educação, a primeira medida a ser tomada é a implementação 

do Sistema Integrado de Educação Básica – SIEB, “que é uma forma de cooperação 

entre a rede estadual e as redes municipais de ensino, com vistas a fortalecer a educação 

em diferentes áreas de atuação” (PPA – 2000-2003). Destacam-se como objetivos a 

melhoria da qualidade do ensino fundamental e médio, reduzindo a evasão e a 

repetência, a recuperação do projeto político-pedagógico dos CIEPs, sem dissociá-lo da 

rede, a valorização dos Profissionais da Educação, através de melhoria dos índices 

salariais, estímulo à formação acadêmica e capacitação em serviço e o de enfatizar a 

gestão democrática e participativa. 

 O discurso populista de campanha evidencia-se no PPA do governo Garotinho. 

Entretanto, os problemas partidários, sobretudo de ruptura com sua base aliada, o PT, e 
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mais adiante sua saída do PDT, comprometeram grande parte da agenda a que se propôs 

realizar para a educação. Por essas questões, o secretário de educação é retirado do 

poder e assume a pasta a professora Lia Faria, porém, alterações significativas deveriam 

ser realizadas na condução política da secretária de educação e que não constava em 

nenhum dos documentos de campanha e de começo de governo. Najjar (2015, p. 66) 

então afirma: 

 

O que, de fato, começava a ser inaugurado no Rio de Janeiro era uma 
perspectiva acerca da educação marcadamente produtivista, em que a 

qualidade da rede escolar era pensada como ligada organicamente à 

racionalização administrativa do sistema educacional. Para essa 
concepção, o objetivo a ser alcançado, a todo custo, era a 

racionalização dos recursos empregados na educação.  

 

 Assim, aderindo à racionalidade produtivista e instrumental, o governo busca 

reorganizar a rede pública estadual a partir de um sistema de avaliação externa que 

estivesse vinculado à remuneração dos profissionais da educação, o Programa de 

Reestruturação Pública – Programa Nova Escola. Para Najjar (2015, p. 69), tal política 

segue na contramão do que acreditava Hésio Cordeiro (1º Secretário de Educação) e a 

secretária Lia Faria, considerando, principalmente, a sua trajetória político-educacional. 

 Após romper com o PDT e ingressar no PSB, Anthony Garotinho apoia a 

candidatura de sua esposa Rosinha Matheus, que foi eleita pelo PSB com 51% dos 

votos. O relatório do IPEA (s.d.) indica que o período de governo de Rosinha Matheus 

manteve a continuidade nas políticas desenvolvidas no governo anterior. O documento 

extrai uma mensagem da governadora à Alerj, em 30 de setembro de 2004, na qual 

estariam expressas as ideias de manter como  

 

[...] eixos prioritários de atuação a implementação de ações de 

combate à pobreza e à exclusão social associadas a ações setoriais que 
exigem uma atuação permanente e sistemática na oferta de serviços de 

saúde, educação e segurança pública. (IPEA, s.d., p. 25)  

 

Tal afirmação pode ser observada no quadro 1 – Planos Plurianuais dos 

Governos Anthony Garotinho e Rosinha Matheus. 
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Quadro 1 – Planos Plurianuais dos Governos Anthony Garotinho e Rosinha Matheus 

PPA 2000-2003 LEI 3.370 – 17/01/2000 PPA 2004-2007 LEI 4.258 -29/12/2003 

GOVERNO ANTHONY GAROTINHO GOVERNO ROSINHA MATHEUS 

TÍTULO RIO DESENVOLVIMENTO HUMANO TÍTULO  

O
B

J
E

T
IV

O
S

 

 Promover o Planejamento 

Participativo e a 
corresponsabilidade entre o estado 

e a sociedade. 

 Estimular a cooperação, a 
competitividade e as parcerias entre 

o setor público e o privado.  

 Viabilizar a desconcentração do 

desenvolvimento regional e a 
democratização do mercado e do 
território. 

  Desenvolvimento humano 
sustentável.  

 

O
B

J
E

T
IV

O
S

 

 Orientar as aplicações dos 

recursos públicos assegurando 
o alinhamento com os macro 

objetivos do estado. 

 Estimular a parceria público/ 
privada. 

 Articular governo e sociedade 
e viabilizar ações voltadas 

para o desenvolvimento do 
estado. 

 Canalizar esforços de todos os 

órgãos setoriais para o 
enfrentamento dos problemas 

obtenção dos resultados 
esperados em termos de 
prestação de serviços à 

população 

 Valoriza as atividades do 

Governo voltadas para o 
atendimento de demandas, 
sobretudo aquelas das áreas 
de educação, saúde, 

assistência social e segurança, 
assim como as relativas à 
operação e manutenção dos 

órgãos da administração.  
 

SECRETÁRIO 

DE EDUCAÇÃO 
HÉSIO CORDEIRO/ LIA FARIA 

SECRETÁRIO 

DE EDUCAÇÃO 
DARCÍLIA LEITE 

D
IR

E
T

R
IZ

E
S

 E
D

U
C

A
C

IO
N

A
IS

 

 Implementar o Sistema Integrador 
da Educação Básica – SIEB. 

 Melhorar a qualidade do ensino 
fundamental e médio. 

 Recuperar o projeto político-
pedagógico dos CIEPs, sem 

dissociá-lo da rede.  

  Combater o analfabetismo de 

jovens e adultos. 

 Combater a evasão escolar, através 
do Programa Bolsa-Escola. 

  Valorizar os Profissionais da 
Educação, através de melhoria dos 

índices salariais, estímulo à 
formação acadêmica e capacitação 
em serviço. 

 Dar qualidade social à educação, 
permitindo que concepções 

multiculturais e diversidade de 
gêneros, etnias e religiões se 
relacionem, democraticamente. 

 Enfatizar a gestão democrática e 
participativa. 

D
IR

E
T

R
IZ

E
S

 E
D

U
C

A
C

IO
N

A
IS

 

 Capacitar e atualizar 
professores.  

 Adaptar e acompanhar a 
estrutura curricular e 

pedagógica. 

 Articular a escolha do livro 

didático. 

 Implementar  novos métodos e 

instrumentos para avaliação 
continuada do sistema 
educacional. 

 Atender adequadamente às 

escolas que tiveram condições 
de implementar o horário 

integral, sem contudo dissociá-
las da rede. 

 Oferecer formação profissional 

que atenda às necessidades 
do mundo do trabalho em nível 

técnico e de qualificação 
profissional. 

Fonte: Tabela elaborada pela autora com base nos PPAs dos governos de 2000-2003 e 2004-
2007.  

 

Embora o PPA 2004-2007 seja mais extenso e detalhado, suas proposições 

convergem e caracterizam a continuidade do governo anterior. Entretanto, do ponto de 
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vista ideológico, o plano do governo Rosinha segue, evidenciando de forma mais 

explícita o alinhamento do estado com as políticas neoliberais em curso e os 

mecanismos preconizados para o exercício de uma “nova gestão pública”. Nesse 

sentido, o plano prioriza, em sua formulação e execução, “a minimização da dispersão 

dos gastos, a articulação das ações otimizando resultados e o aumento da eficiência 

administrativa e operacional e a eliminação de desperdícios”. (PPA 2004-2007, p. 7). 

Ainda, corroborando esses critérios de gestão, o macro-objetivo traçado com a 

finalidade de cumprimento pelo Estado de suas funções está pautado na racionalidade 

dos gastos públicos e na modernização gerencial, que são reiterados na seguinte 

explicação: 

 

As novas relações Estado/Sociedade, mais do que a eficiência da ação 
governamental,exigem eficácia e criação de mecanismos de avaliação 

e responsabilização por resultados, eliminação dos desperdícios e 

modernização dos procedimentos operacionais da administração 
estadual. (PPA 2004-2007, p. 9) 

 

 Intensificam-se, portanto, os argumentos da NGP a favor de alterações nas 

relações Estado/Sociedade. Como vem ocorrendo em vários estados brasileiros, os 

princípios da eficiência e da eficácia, pautados em resultados mensuráveis, têm 

redimensionado as ações da administração pública e suas instituições. Essa perspectiva 

tem influenciado a educação, sobretudo pelos caminhos do controle do trabalho pela 

avaliação e pelo sistema de responsabilização. 

 Cabe ressaltar, assim, um continuísmo na política educacional 

carioca/fluminense, pelo fato deque o Programa de Reestruturação da Educação Pública 

– Programa Nova Escola, instituído pelo Decreto n. 25.959/2000, no governo 

Garotinho, perpassa o governo de Rosinha Matheus e tem seu fim, em 2008, no 

primeiro mandato do candidato eleito pelo PMDB, Sérgio Cabral. 

 O Decreto é instituído em um período no qual se observa o esforço do governo 

central em fomentar a constituição estadual de sistemas de avaliação externa. Imbuídos 

do discurso da qualidade, a avaliação externa se tornaria um instrumento de aferição da 

qualidade da educação ofertada, e, consequentemente, um indicador para a 

reorganização da gestão educacional. Nesse sentido, no âmbito do governo federal, 
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desde o início da década de 1990, já havia sido implantado o SAEB, uma ferramenta 

gerencial de diagnóstico e avaliação da educação nacional. 

 No Rio de Janeiro, uma primeira tentativa nessa direção ocorreu ainda no 

governo de Marcelo Alencar (1995-1998). Desse modo, Najjar (2015) sinaliza para a 

ideia de educação de qualidade relacionada à valorização do magistério e a critérios de 

produtividade observáveis pela avaliação. Segundo o autor,  

 
O governo Marcelo Alencar (1995-1998), embora não tenha criado 

um sistema de avaliação, começa a lançar na rede estadual de 

educação a ideia de que a constituição desse sistema era necessária 

para que o estado viesse a ter uma educação de “qualidade”. 
(NAJJAR, 2015, p. 97) 

 

Nessa esteira, e considerando o compromisso com a valorização do magistério, o 

Programa Nova Escola consiste em uma ação avaliativa do estado que vinculava 

desempenho, produtividade, responsabilidade e qualidade a uma bonificação financeira 

que seria adicional ao vencimento dos profissionais da educação. Assim, apresentava 

como objetivos: 

 

I – melhorar de forma contínua a qualidade da educação com a 

racionalização de recursos financeiros, materiais e humanos 
envolvidos no desenvolvimento do processo educacional; 

II – universalizar o atendimento em todos os níveis de ensino 

garantindo o acesso de todos ao Sistema de Ensino Público; 
III – implementar mecanismos eficazes de valorização do magistério 

público, especialmente no que refere aos aspectos de remuneração, 

aperfeiçoamento, período de dedicação e organização administrativa;  
IV – fortalecer a articulação entre as esferas de governo Estadual e 

Municipal, tendo por referência a unidade básica de ensino público no 

Estado. (RIO DE JANEIRO, 2000) 

  

 O Decreto cria, para a execução do Programa Nova Escola, o “Sistema 

Permanente de Avaliação das Escolas da Rede Pública de Educação” (Art. 2º). Esse 

sistema comporta diversos aspectos da dinâmica escolar dividido em dois blocos. O 

primeiro destaca as questões referentes à gestão escolar e o segundo abrange 12 

subaspectos do processo educativo que, dentre outros, dizem respeito ao aproveitamento 

do aluno, evasão, distorção idade série, políticas de leitura, formação continuada etc. 
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 O artigo 3º do Decreto estabelece um grau de desempenho por nivelamento, 

nível I ao nível V, logo determina a classificação das escolas, o que gera o 

ranqueamento das escolas da rede pública estadual. Nesse caso, como prevê o Parágrafo 

Único, todas as unidades têm o mesmo ponto de partida, nível I, mas não o mesmo 

ponto de chegada. A maior gratificação será obtida pelas escolas e profissionais que, por 

melhor desempenho, alcançarem o nível V na avaliação. Para além, será merecedor da 

gratificação apenas os profissionais que estiverem enquadrados na carga horária 

proposta pelo Decreto, que sugere a ampliação da carga horária para as exceções, e 

aqueles que, por motivos de doença, se ausente do trabalho por mais de 15 dias. Por 

fim, o artigo 9º esclarece que “as gratificações previstas neste Decreto não se 

incorporarão, para qualquer efeito, aos vencimentos do servidor” (RIO DE JANEIRO, 

2000). 

 O Programa Nova Escola, portanto, é uma experiência relevante a ser 

considerada na história da educação do estado do Rio de Janeiro, pois reflete não apenas 

a confluência das políticas educacionais com uma cultura organizacional gerencialista, 

de dimensão mundial, que se identifica com a lógica competitiva do mercado, mas 

também a transposição dessa lógica para o campo educacional a partir da enfática 

primazia do princípio de eficiência, produtividade, mérito e controle. Assim, postula um 

modelo de responsabilização pela distinção das performances e pela classificação 

meritocrática explicitadas pelo ranking da educação pública estadual. Ao invés de 

cumprir o objetivo de melhoria da qualidade, a avaliação responde mais a questões 

economicistas inscritas na introdução dos mecanismos da nova gestão pública na 

educação em que se otimizam os gastos e negligenciam a ampliação das desigualdades.  

 Em 2011, a gestão educacional no estado do Rio de Janeiro assume novos 

contornos que incidem na implementação da Gestão Integrada da Escola (GIDE) e das 

políticas que se relacionam com o sistema de bonificação, o processo seletivo para 

diretores escolares e o sistema de metas.  Porém, o ímpeto gerencial que resguarda todas 

as alterações admitidas na educação estadual, a partir desse período, encontram 

embasamento no Plano Estratégico do Rio de Janeiro 2007-2010.  

 Ao assumir o governo do estado em 2007, Sérgio Cabral (PMDB) pretende 

instaurar um “marco na melhoria da gestão pública do estado”. Em seu planejamento 

estratégico, o governador ressalta que envolverá a cúpula do estado e os atores de 
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destaque na sociedade organizada (empresários, prefeitos e especialistas), que 

contribuirão com sugestões.  

 O governo Sérgio Cabral procura orientar a educação sob os padrões 

internacionais e buscará o ápice do ranking na avaliação nacional, com a finalidade de 

transformar o estado do Rio de Janeiro, como consta no Plano Estratégico 2007-2010, 

em “um centro verdadeiramente educado”. Dessa forma, a perspectiva do governo em 

longo prazo, considerando o cenário do ano de 2007, é de que os alunos permaneçam na 

escola no tempo previsto para o término dos estudos na educação básica. Isso implicaria 

acabar com a evasão e o abandono nesses níveis e, consequentemente, elevar o tempo 

de escolaridade dos estudantes.  E ainda elevar o índice de proficiência dos alunos do 

Ensino Médio em Leitura e Matemática, visando alcançar melhores resultados na 

avaliação do SAEB, como pode se verificar na figura abaixo (Figura 2). 

 

Figura 2 – Perspectivas de melhorias na educação 

Fonte: Plano Estratégico 2007-2010. 

 

 A concepção que norteia as estratégias e ações elaboradas no Plano revela o 

fortalecimento e a “disseminação do sentido da chamada racionalização da gestão 

pública por meio da incorporação de modelos empresariais pela administração pública”. 

(ANDRADE, 2015, p. 631). Essa afirmação pode ser reforçada quando o governo 
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declara a falência da burocracia administrativa e promove o discurso que integra as 

premissas básicas da NGP, acreditando, nesses termos, que 

A gestão pública mundial vem experimentando mudanças 

significativas ao longo das duas últimas décadas. O desempenho do 

aparelho estatal vem sendo cada vez mais pressionado pela 
comparação com o setor privado e o terceiro setor, em especial no que 

se refere à qualidade e aos custos dos serviços prestados. A 

combinação desse conjunto de fatores vem levando a uma substituição 

progressiva do modelo de administração burocrática pelo modelo de 
administração pública gerencial e orientada para resultados. O mero 

cumprimento de rotinas burocráticas não é mais o meio suficiente para 

produzir os resultados desejados. É preciso ir além. (RIO DE 
JANEIRO, 2007, p.45) 

 Nessa perspectiva, funda-se a base das alterações que irão impactar a gestão 

pública das instituições estatais. A educação, nesse contexto, é considerada uma área 

estratégica de resultados. Para o governo, o “Desenvolvimento do Capital Humano” 

possibilitaria tornar o estado mais competitivo, com maior capacidade de promover 

melhor qualidade de vida e inovações tecnológicas.  

 Assim, tem-se como horizonte superar os baixos índices nas avaliações externas. 

Nas figuras 3 e 4, pode-se observar que a média de proficiência do estado em Leitura e 

Matemática está bem abaixo do definido com média mínima satisfatória.  

 

Figura 3 – Proficiência em Leitura 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Plano Estratégico 2007-2010. 
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Figura 4 – Proficiência em Matemática 

Fonte: Plano Estratégico 2007-2010. 

  

Perpassa pelos esforços voltados para a melhoria da educação a concepção de 

educar para o mercado de trabalho e para tornar o estado mais competitivo. As 

avaliações externas, nesse cenário, recebem centralidade e seus resultados constituem os 

indicadores que guiariam as medidas de aumentar a eficiência do fluxo escolar, 

flexibilizar e reorganizar o currículo, além de adotar novos métodos de gestão.   

  Contudo, é a partir do ano de 2011, no segundo mandato de Sérgio Cabral 

(PMDB) à frente do governo do estado do Rio de Janeiro, que as ações para promover a 

“qualidade” da educação, na perspectiva gerencialista, se materializam de forma mais 

intensa.  

 

3.2 – A IMPLEMENTAÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA DA ESCOLA: 

INTERFACES POLÍTICAS 

 

De acordo com as discussões que foram tecidas nos capítulos anteriores, 

observou-se que a educação no país, sobretudo a partir da década de 1990, vem sendo 

profundamente influenciada pelas novas demandas postas pelo ideário neoliberal e 
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peloprocesso de reestruturação do capital, determinando novos modos de produção da 

vida, das relações econômicas, políticas e sociais.  

 Para a introdução do que se acredita ser “renovado”, instaura-se um movimento 

de reorganização das instituições congruente com os propósitos da Nova Gestão 

Pública. Em termos gerais, significa que as instituições públicas, visando maior 

eficiência (produtividade), se adaptariam aos seus princípios fundamentados na 

utilização de mecanismos e instrumentos específicos e exitosos no setor privado.  

 No campo educacional, o desenvolvimento desses processos econômicos, 

políticos e sociais mais amplos têm redimensionado, muitas vezes, as finalidades e a 

natureza da educação. Dessa forma, os governos, ao adotarem a abordagem gerencial na 

condução de suas políticas educacionais tensionadas pelas perspectivas de uma nova 

forma de regulação, de um novo processo de acumulação e dessa nova concepção de 

gestão pública, impulsionam os sistemas de ensino a se reorganizarem nessa direção. 

 Assim como aconteceu no estado de São Paulo, Acre, Goiás e Pernambuco, o 

estado do Rio de Janeiro também buscou sua reorientação justificada pela crítica 

crescente à qualidade da educação, aos problemas de infraestrutura, à falta de condições 

de estudo e trabalho, à desvalorização profissional e aos problemas extraescolares que 

circularam e circulam na mídia e já fazem parte dos debates entre professores, pais e 

alunos. 

 Pensar na qualidade da educação e em ações que permitam alcançá-la é tarefa de 

todos, embora, em grande medida, o sistema político de representação invoque a 

pseudoparticipação para validar e legitimar a perspectiva e os interesses de alguns 

grupos hegemônicos. Não obstante, pensar a educação no estado do Rio de Janeiro 

implica dimensionar a condução político-pedagógica inspirada em um novo modelo de 

gestão educacional que vem buscando se consolidar na rede pública estadual de ensino. 

 Para melhor compreender essa realidade e as alterações que o modelo gerencial 

apresenta no cotidiano escolar, em especial na gestão escolar, é fundamental que se 

conheça a estruturação e organização da educação pública estadual.    

 A rede pública estadual de educação, no ano 2000, atuava com 1.934 

estabelecimentos, sendo 370 na zona rural, como mostra a tabela 3.  
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Tabela 3 – Estabelecimentos de Educação Básica em 2000 

 

Unidade da 

Federação 

Estabelecimentos por Localização e Dependência Administrativa 

Total Rural 

 
Federal Estadual Municipal Privada Total Federal Estadual Municipal Privada 

 Brasil  217.412 198 

      

37.148  

   

149.704  

      

30.362  

   

117.164  

              

62  

        

8.818  

   

107.553  

           

731  

 Sudeste  
54.521 

              

61  

      

13.753  

      

27.482  

      

13.225  

      

14.839  

              

11  

        

2.893  

      

11.814  

           

121  

 Rio de 

Janeiro  
9.990 

              

25  

        

1.934  

        

4.360  

        

3.671  
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Fonte: INEP, 2000 

 

Esse quantitativo se altera na década seguinte, tendo em vista a definição de 

competências e a prioridade de atendimento aos níveis da educação pela Constituição 

Federal e pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Assim, de acordo com o 

documento “SEEDUC: educação em números: transparência na educação, nº 4, 2015”, a 

proposta para melhorar as condições de oferta da educação na capital vem ocorrendo 

pela intensificação do movimento de municipalização e o descompartilhamento de 

prédios. O descompartilhamento é uma estratégia para desocupar prédios de 

propriedade da prefeitura do Rio de Janeiro que estejam funcionando, de forma 

compartilhada, com estrutura pedagógica e administrativa da secretaria de estado.  

Nesse processo, os alunos são distribuídos pelas escolas estaduais das proximidades. 

Entre os anos de 2011 e 2014, foram descompartilhadas 58 unidades e 65 foram 

municipalizadas.  

 O movimento de descompartilhamento, municipalização e, ainda, de 

racionalização de escolas contribuíram para a diminuição da rede pública estadual, visto 

que, no ano de 2011, contava-se com 1.447 unidades escolares, no final de 2014 essa 

quantidade decresce para 1.290, como pode ser observado no Gráfico 2 (Quantitativo de 

escolas públicas estaduais nos anos de 2011 a 2014). 
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Gráfico 2 – Quantitativo de escolas públicas estaduais nos anos de 2011 a 2014 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Gráfico elaborado pela autora a partir dos dados contidos em “SEEDUC em números: 
transparência na educação, nº 4, 2015”. 

 

Da mesma forma, os dados referentes a matrículas mostram a diminuição do 

atendimento da esfera estadual que, como estabelece a LDB, art. 10, inciso VI, tem 

priorizado a oferta do Ensino Médio e ampliando as ações para o atendimento a essa 

modalidade, embora ainda preserve 91 unidades funcionando apenas com turmas de 

Ensino Fundamental, anos finais.  

Em 2011, a rede pública estadual era a segunda maior na oferta da educação 

básica. Em 2014, a abrangência de sua atuação foi reduzida em 6%, mas se pode afirmar 

que a educação básica é ofertada preferencialmente pela rede pública de ensino, 74% 

(estadual e municipal). A comparação exposta nos gráficos 3 e 4 evidencia, ainda, o 

crescimento de 5% da rede privada.  
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Gráfico 3 – Percentual de matrículas, na educação básica, no estado do Rio de Janeiro – 

2011. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Gráfico Elaborado pela autora a partir dos dados contidos em “SEEDUC em números: 

transparência na educação, nº4, 2015”. 

 

Gráfico 4 – Percentual de matrículas, na educação básica, no estado do Rio de Janeiro – 

2014. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Gráfico elaborado pela autora a partir dos dados contidos em “SEEDUC em números: 

transparência na educação, nº4, 2015”. 
  

 Em números absolutos, no que tange à Educação Básica, no Gráfico 5– 

Matrículas no Ensino Fundamental, observa-se que, no decorrer dos anos de 2011 a 

2014, os municípios foram assumindo a responsabilidade com essa etapa, enquanto o 

inverso ocorreu com o sistema estadual. Isso porque, a partir de então, a rede pública 

estadual passa a atender prioritariamente ao Ensino Médio, transferindo matrículas para 
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as redes municipais. Ocorre ainda que, em abril de 2013, é publicada a Lei n. 12.796, 

que, em especial, altera o artigo 31, da LDB, tornando o ensino obrigatório entre os 4 e 

17 anos. Nessa perspectiva, a oferta da Educação Infantil, incumbência constitucional 

dos municípios, exige que esta esfera amplie as condições de atendimento. Cabe 

esclarecer que, embora tenha crescido significativamente a demanda pela escolarização, 

conforme descrito, a oferta de vagas na rede pública não segue o mesmo fluxo, 

favorecendo a ampliação de matrículas nas escolas privadas. O cumprimento de leis 

trabalhistas, benefícios tributários para empresas, benefícios sociais gerais, convênios 

público e privado podem ser apontados como fatores que, no período, podem ser 

identificados como aqueles que favoreceram a ampliação de matrículas nas escolas 

privadas, diagnosticada também no  gráfico observado.  

 

Gráfico 5– Matrículas no Ensino Fundamental – 2010 a 2014 

    

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Gráfico elaborado pela autora baseado em dados do INEP. 

 

 No ano de 2000, o estado respondia por 33,3% das matrículas do Ensino 

Fundamental, em 2010 por 21, 9%, e durante esse período cerca de 11% das unidades 

saíram da esfera estadual. Certamente isso reflete a transferência de alunos desse 

segmento para os municípios. Embora formalmente essa ação esteja prevista no 

ordenamento jurídico, o que tem se observado nesse processo é a descentralização, seja 

pela municipalização ou estadualização, “como forma de desburocratização do Estado e 

de abertura a novas formas de gestão da esfera pública” (FARIA; SILVA 2004, p. 927), 
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que ocorre, em larga medida, sem considerar as diferentes realidades que caracterizam 

cada ente federado. 

Com a manchete “O Rio será um dos cinco melhores da educação”, os 

fluminenses acordaram na manhã de domingo, dia 2 de janeiro de 2011. No dia 

seguinte, na posse de seu segundo mandato, o governador Sérgio Cabral concede 

entrevista ao jornal O Globo e anuncia as três principais metas para o governo:  

 
avançar com a política de pacificação de comunidades controladas 

pelo tráfico ou pela milícia; ampliar o serviço de saúde, com apoio aos 

municípios e construção de hospitais; e tirar o Rio da penúltima 

posição do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) – o 
estado só ficou à frente do Piauí. O objetivo é colocar o Rio entre os 

cinco melhores do país. (JORNAL O GLOBO, 2011) 

  

Nesse contexto, com uma estrutura composta por 1.447 escolas e 1.080.550 

alunos matriculados na educação básica e nas modalidades educação de jovens e adultos 

(EJA), educação profissional e educação especial, o sistema público estadual de 

educação viu-se diante de resultados inferiores ao desejável verificado pelo Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), penúltimo lugar no ranking nacional, 

indicando problemas com a qualidade da educação ofertada. 

A solução trazida por Sérgio Cabral foi a nomeação de Wilson Risolia como 

Secretário da Educação, um economista que esteve à frente do Sistema Previdenciário – 

Rio-Previdência durante o governo de Rosinha Matheus. De acordo com Cabral, a 

decisão já estava tomada antes das eleições: “Ele é um gestor de muita qualidade, 

apaixonado e muito humano” (JORNAL O GLOBO, 2011). 

 No decorrer do governo, Risolia implementaria o planejamento estratégico da 

Secretaria de Estado da Educação cujo foco seria a aprendizagem do aluno. Como um 

plano estratégico nos moldes gerencialistas, definiu-se a missão, a visão e os valores da 

instituição “educação”. Assim, o estado assumiria como 

 
Missão – ofertar educação pública e gratuita de qualidade, garantindo 
o acesso e a permanência do aluno na escola; Visão – atingir grau de 

excelência na oferta de ensino público, estando entre as melhores 

redes de ensino do Brasil e do mundo. Valores – Meritocracia, gestão, 
modernização, eficiência, qualidade, transparência.(RIO DE 

JANEIRO, 2014, p. 1) 
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 O planejamento sinaliza cinco pontos a serem priorizados para que seja 

garantida a melhoria da qualidade da educação pública estadual: melhoria do 

rendimento dos alunos e aumento do interesse pela escola; estímulo dos docentes e 

servidores; gestão escolar padronizada; maior investimento e eficiência do gasto e 

aumento da responsividade; transparência e melhoria na comunicação. Para cada 

problema, foram elaboradas algumas ações/soluções que estariam relacionadas com a 

implementação do que está sendo entendido, pelo governo, como política pública. A 

estrutura do planejamento estratégico da Seeduc é representada por uma figura chamada 

“Árvore de soluções”, em anexo. 

 O ponto central da “Árvore”, ou seja, o caminho encontrado para equacionar a 

má qualidade da educação fluminense, é pela “Gestão escolar profissionalizada”, ou 

seja, uma organização gerencial mais ampla na qual estão inseridas as ações e políticas 

a serem aplicadas à educação, dentre elas a GIDE. A figura abaixo reproduz tais ações e 

políticas implementa das pela Secretaria de Estado de Educação.   

Figura 5 – Gestão escolar profissionalizada/ Centro da Árvore de soluções 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Figura elaborada pela autora com base no Relatório de Políticas Públicas, 2014. 
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A centralidade da gestão educacional e escolar é enfatizada como sendo o vetor 

das transformações necessárias à implementação de políticas que, em nome da 

qualidade, garantisse melhores resultados do estado no ranking nacional 

(competitividade interna). Assim, empreendem-se alterações na gestão que implica o 

estabelecimento de uma cultura organizacional, significando “um dado ‘modo de vida’, 

um sistema de crenças e valores, uma forma aceita de interação e de relacionamento 

característicos de determinada organização” (BRUNO, 1997, p. 32), isto é, neste caso, 

uma cultura peculiar às organizações privadas. 

Essas medidas são formalizadas com a homologação, pelo governador do Estado 

Sérgio Cabral, do Decreto n. 42.793, de 6 de janeiro de 2011, que estabelece programas 

para o aprimoramento e valorização dos servidores públicos da Secretaria de Estado da 

Educação do Rio de Janeiro. O Decreto ainda contém a reforma desejada para a 

educação estadual através da implementação do sistema de Gestão Integrada da Escola 

(GIDE). 

 Os artigos que compõem tal decreto pautam-se na Constituição Federal, na 

Constituição do estado do Rio de Janeiro e na Lei n. 9394/96, no que se refere à 

valorização do profissional da educação escolar e à garantia de padrão de qualidade na 

educação, o que envolveria as avaliações externas. A Tabela 4 – Resultados e Metas do 

IDEB – RJ tem servido para muitos gestores, professores, pais, alunos e para a 

sociedade, sob uma concepção de avaliação diagnóstica e normativa, como o espelho da 

realidade escolar, do processo ensino-aprendizagem e da qualidade da educação 

ofertada.  

Tabela 4– Resultados e Metas do IDEB - RJ 

IDEB OBSERVADO MÉDIAS PROJETADAS 

 2005 2007 2009 2011 2013 2007 2009 2011 2013 2015 2017 

E.M 2,8 2,8 2,8 3,2 3,6 2,8 2,9 3,1 3,3 3,7 4,1 

9ºano 2,9 2,9 3,1 3,2 3,6 2,9 3,1 3,3 3,7 4,1 4,4 

5ºano 3,7 3,8 4,0 4,3 4,7 3,8 4,1 4,5 4,8 5,1 5,9 

Fonte: Tabela elaborada pela autora a partir dos dados do INEP. 

Dessa forma, considerando o baixo resultado do IDEB alcançado pelo Ensino 

Médio em 2009 (2,8) e a necessidade de o estado percorrer a meta nacional de ocupar, 

pelo menos, o 5º lugar no escore das avaliações externas e ainda contribuir para o 
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objetivo de alcançar os patamares dos países desenvolvidos da OCDE na competição 

internacional, o documento apresenta seus argumentos fundamentados na necessidade 

da criação de medidas que permitam às escolas alcançarem as metas propostas pelo 

Ministério da Educação e diretrizes que possam promovê-las aos melhores lugares no 

ranking da educação nacional. Para isso, considera-se como “indispensável o 

gerenciamento de tais diretrizes com vistas à sua efetiva implementação, à medição dos 

resultados e à tomada de ações corretivas” (RIO DE JANEIRO, 2011a). 

Nesse sentido, o capítulo I do referido decreto cria o Índice de Desenvolvimento 

Escolar do Estado do Rio de Janeiro (IDERJ) com a finalidade de aferir e monitorar a 

qualidade da educação através de avaliação interna. Para obter os resultados do IDERJ, 

o governo utiliza o Sistema de Avaliação do Estado do Rio de Janeiro (SAERJ), que 

segue os padrões do SAEB de aplicação de testes padronizados, elaborados 

externamente às unidades escolares, com o foco nas disciplinas de Língua Portuguesa e 

Matemática. (RIO DE JANEIRO, 2011a). Acompanhando a receita norte-americana, o 

governo acredita que os resultados obtidos nessa avaliação interna têm a importância de 

promover a qualidade do ensino, melhorar o processo de aprendizagem e ainda 

monitorar as políticas públicas de educação implementadas pela SEEDUC (RIO DE 

JANEIRO, 2011a). Ainda no campo das questões mensuráveis, relaciona-se aos 

resultados do SAERJ o fluxo escolar, calculado pelo Indicador de Fluxo (IF), que 

estabelece a taxa média de aprovação dos diferentes níveis acompanhados nesse 

processo avaliativo. O IDERJ, portanto, congrega os resultados obtidos no SAERJ e o 

índice de aprovação escolar. A figura abaixo apresenta a formulação mais exata do que 

representa este índice. 

Figura 6 – Índice de Desenvolvimento da Educação do Estado do Rio de Janeiro  

Fonte: Rio de Janeiro (2011b). 
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 No capítulo II, o Decreto n. 42.793/2011 institui um programa de Bonificação 

por Resultados, ou seja, pelo cumprimento de metas estabelecidas pela Secretaria de 

Estado de Educação (SEEDUC) para cada unidade escolar e para cada categoria 

funcional especificamente. A bonificação por resultados objetiva também melhorar e 

aprimorar a qualidade do ensino ofertado pelo estado e valorizar o profissional da 

educação (RIO DE JANEIRO, 2011a). Essa perspectiva pauta-se na concepção 

administrativa de que todo indivíduo tende a ser mais produtivo quando influenciado 

por recompensas salariais. Sendo assim, os prêmios e bonificações por produtividade 

motivam os esforços individuais do trabalhador (CHIAVENATO, 2003, p. 62). Não 

obstante que o objetivo traçado pelo governo do estado seja premiar pelos resultados do 

trabalho em equipe, a dimensão do esforço individual é demarcada, mesmo que 

implicitamente, uma vez que se entende que a equipe é um conjunto heterogêneo de 

indivíduos.  

 Para maior compreensão, é importante explicitar a lógica que guia o programa 

de bonificações estabelecido pela SEEDUC- RJ. A cartilha “Bonificação por 

Resultados: Tudo que você precisa saber sobre a bonificação por resultados da 

SEEDUC!”, disponibilizada às unidades escolares, ratifica os objetivos estabelecidos 

pelo Decreto n. 42.793/2011.  

 De acordo com a referida cartilha, o programa de bonificações tem como 

objetivos estimular e aumentar o grau de comprometimento dos servidores no trabalho 

individual e em equipe, que visem ao aumento dos resultados, recompensar por 

resultados, maior profissionalização a partir da medição de desempenho e recompensas 

e estimular a produtividade.  Como a bonificação se estende a todos os profissionais que 

integram a estrutura do sistema público estadual de ensino, em exercício, o governo 

amplia o raio de ação para além dos professores, cuja crítica da improdutividade é 

recorrente, e a determina como tarefa de todos, inclusive gestores escolares e cargos de 

gestão da própria SEEDUC (RIO DE JANEIRO, 2011b). 

 No caso das escolas, a obtenção do bônus se dá pelo cumprimento de metas 

estabelecidas pela SEEDUC para cada unidade. Utilizam-se, para tanto, os indicadores 

do IDERJ, que realiza um diagnóstico baseado no Índice de Desempenho (ID),as 

avaliações externas, do próprio estado, SAERJ, e o Índice de Fluxo (IF), ou seja, a taxa 

de aprovação nas séries iniciais do ensino fundamental, nas séries finais do 
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fundamental, 2º segmento, e do ensino médio. Assim, a pertinência da bonificação é 

analisada por um cálculo que envolve o alcance das metas do IDERJ, do ID e do IF 

(RIO DE JANEIRO, 2011b).  

 A Resolução SEEDUC n. 4669, de 4 de fevereiro de 2011, que regulamenta a 

bonificação por resultados, em seu artigo 2º, expõe algumas considerações acerca dos 

indicadores da bonificação. Dessa forma, o IF é uma medida sintética da aprovação dos 

alunos em cada escola e varia entre zero (0,00) a um (1,00). O ID é medido a partir das 

notas dos alunos no exame do SAERJ e o nível de proficiência (em Português e 

Matemática) é classificado como baixo, intermediário, adequado e avançado. O IDERJ 

é o índice de qualidade, sendo estabelecido, através dele, o diagnóstico da escola. Essa 

medida varia em uma escala de zero (0,00) a dez (10,0) (RIO DE JANEIRO, 2011c). 

Para ficar mais claro, o cálculo é assim representado na Cartilha de Bonificação: 

 

Figura 7 – Indicadores Pedagógicos da Bonificação 

 

Fonte: Rio de Janeiro (2011b). 

 

 Assim, o Índice de Desenvolvimento da Educação do Estado do Rio de Janeiro é 

calculado pela multiplicação do Indicador de Desempenho e do Indicador de Fluxo 

Escolar. Ainda, para fins da bonificação, a rede física das unidades escolares é avaliada 

segundo o Indicador Geral do Estado do Imóvel – IGE, através de um instrumento 

gerencial elaborado pela Empresa de Obras Públicas do Rio de Janeiro (EMOP). Nessa 

avaliação, cada unidade pode ser classificada como ótima, boa, regular, ruim e péssima.  

 Porém, mesmo explicitando que a bonificação é a recompensa ofertada pelo 

trabalho da equipe escolar, ela é percebida de forma diferenciada pelos profissionais da 

escola. Cada profissional pode receber o equivalente a três vencimentos-base 
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distribuídos de acordo com o cargo que ocupa e a nota obtida no cálculo final, sendo 

sete (7) a nota mínima de superação do seu estado atual, dez (10) o alcance das metas 

estabelecidas pela SEEDUC e até treze (13) a superação gradativa delas. A figura 

abaixo mostra essa distinção e distribuição. 

 

Figura 8- Curva de premiação de acordo com a função 

Fonte: Rio de Janeiro (2011b). 

 

Coincidindo com o que esclarece Brooke (2013, p. 37) acerca das políticas de 

responsabilização que podem ser observadas com um caráter simbólico ou trazerem 

consequências individuais e coletivas, institucionais, que envolvem os aspectos 

funcionais, de carreira, e/ou econômicos, estão os chamados sistemas de bonificação ou 

políticas high stakes cuja justificação encontra-se, essencialmente, na “relação entre o 

desempenho dos profissionais da educação (principalmente os professores) e a 

aprendizagem dos alunos”.  

No caso do estado do Rio de Janeiro, como mostra a figura acima, o diretor 

sempre perceberá a maior bonificação, seguido do professor regente. De acordo com a 

perspectiva da política educacional do estado, a transformação da escola se inicia pela 

gestão e os seus processos administrativo-pedagógicos. Além de estar bem formado 

(seguindo a cartilha da GIDE), o diretor precisa ser incentivado, estimulado para exercer 

o seu poder, o qual Heloani (2011, p. 102) entende como “formas de controle sutil que 
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estão baseadas na introjeção das normas e regras”. A ideia é que os apelos subjetivos e o 

bônus o fariam alcançar as expectativas de seus superiores. Na outra ponta do trabalho 

pedagógico, está o professor. Com a mesma lógica do incentivo financeiro e do apelo às 

subjetividades, ele é convocado a fazer a “transmissão” de conteúdos necessários e de 

forma adequada (ou não) para que os alunos tenham sucesso nos testes. O sistema de 

bonificação é, pois, a materialização da política de responsabilização.  

Essa questão se evidencia pelo número de escolas que, de acordo com os 

parâmetros competitivos, atingiram suas metas (Figura 9). A figura 9 demonstra que 

apenas cerca de 30% de escolas foram bonificadas enquanto cerca de 70% das escolas e 

seus profissionais seriam penalizados, sobretudo, simbolicamente, ao não participarem 

da distribuição e serem considerados não cumpridores das metas estabelecidas pela 

SEEDUC. O sistema de responsabilização reforça a competitividade interna e 

polarização de escolas e profissionais na rede estadual de ensino. 

Figura 9 – Número de escolas bonificadas 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Rio de Janeiro, 2015. 

 

O capítulo III, do Decreto n.42.793/2011, estabelece o Programa de 

Recrutamento e Seleção para o exercício de cargos denominados de estratégicos da 

SEEDUC, a saber: Diretor, Diretor Adjunto e Coordenador Pedagógico. Trata-se de um 

processo de seleção interna no qual cada candidato aos cargos, tendo sido aprovado, 

passará por um processo de treinamento acerca das novas diretrizes e modelo de gestão 

a ser implementado em suas unidades escolares, ou seja, a GIDE. Caso o candidato não 
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apresente o perfil de liderança desejada para implementar as novas diretrizes, será 

desclassificado do concurso, o que implica afirmar que somente aqueles que estiverem 

de acordo e assimilarem o modelo de gestão que o governo deseja implementar estarão 

aptos para ocupar aqueles cargos. 

Desse modo, o processo seletivo para os cargos que compõem a equipe gestora 

(direção, direção adjunta e coordenação pedagógica) é um dos principais pilares da 

reforma da gestão estadual. Na perspectiva do Secretário de Educação, Wilson Risolia, 

a escolha de diretores realizada por eleição ou indicação“acabava trazendo forças pouco 

ortodoxas para o processo, com interesses diferentes daquele fundamental, que é gerir 

bem uma escola” [...] “você fica refém, digo entre aspas, do voto (JORNAL O GLOBO, 

2014). Com a finalidade de acabar com esse tipo de prática, Risolia avalia a seleção 

entre professores da rede para o pleito dos cargos como uma das ações mais 

democráticas de gestão. Assim, afirma: 

 

Não existe nada mais democrático do que qualquer professor, de 
qualquer lugar do estado, poder se candidatar a uma vaga para dirigir 

qualquer escola da rede. Fomos mudando a prática ao longo do tempo. 

(JORNAL O GLOBO, 2014) 

  

 Seguindo ainda o que versa o Decreto n. 42.793/2011, os capítulos IV e V se 

relacionam e complementam. A avaliação de competências, capítulo V, tem a função de 

monitorar continuamente os servidores de forma individual a fim de verificar seus 

potenciais e limitações no exercício de suas funções. Essa avaliação, na qual são 

observadas a assiduidade e pontualidade, produtividade, conhecimento técnico, relações 

interpessoais e conduta ética, servirá de base para compor a Diretriz Estadual de 

Formação e Desenvolvimento, capítulo IV. A instituição da formação e do 

desenvolvimento tem a função de trabalhar as competências necessárias ao bom 

desempenho profissional, sendo este entendido como corresponsável pela transformação 

e qualificação da educação estadual. Nesse sentido, a avaliação pode ser observada não 

só como instrumento de controle do trabalho a fim de impor determinado padrão de 

qualidade e como parte das políticas de responsabilização individual e simbólica (RIO 

DE JANEIRO, 2011a). 
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 Por fim, o último capítulo determina a elaboração do Currículo Mínimo para a 

Educação Básica que deverá evidenciar os aspectos fundamentais a serem transmitidos 

em cada disciplina. Esse documento é organizado pela SEEDUC com a participação de 

representantes dos professores, observando as diretrizes curriculares estabelecidas pelo 

Ministério da Educação. O desenvolvimento do Currículo Mínimo também está 

associado aos processos de avaliação do trabalho docente, do coordenador pedagógico e 

do gestor. A aplicação do Currículo Mínimo é acompanhada por ferramentas 

tecnológicas da nova burocracia instaurada pelo programa Gestão Integrada da Escola, 

que, na ponta do processo, é observada pelo trabalho do professor, através de seu 

planejamento, que é controlado pelo coordenador pedagógico e, por último, cobrado 

pelo gestor. O esforço da coordenação e da gestão em controlar e acompanhar a 

execução do Currículo Mínimo se relaciona também com a ideia de que se os alunos 

forem treinados com base nesses conteúdos terão uma probabilidade maior de obter 

sucesso na avaliação externa estadual (SAERJ) e, dessa forma, contribuir para o alcance 

dos melhores lugares na competição entre as escolas da Rede, no ranking estadual. 

 Dessa forma, o Decreto n. 42.793/2011 institui algumas ações que pressupõem 

novas formas de compreender e agir a/na escola. Acredita-se que a melhoria da 

qualidade da educação estadual, almejada como sinônimo de resultados mensuráveis, 

deve ser promovida pela reestruturação do sistema educacional via gestão e estaria 

alicerçada, principalmente, nas bases da eficiência. Entretanto, para iniciar e fazer 

funcionar o processo gerencial que garantirá a qualidade, é preciso diagnosticar, avaliar 

e exercer ações corretivas para a retomada e alteração das práticas que se materializarão 

no chão da escola. Esse funcionamento cíclico pode ser compreendido quando se 

analisa o programa de Gestão Integrada da Escola (GIDE), e seu método de gestão 

gerencialista em muitos documentos denominados de “democrática”. 

 Para prestar serviço de consultoria para estruturação do sistema de gestão da 

SEEDUC, incluindo a implementação e acompanhamento da GIDE, o governo 

contratou o Instituto de Desenvolvimento Gerencial S/A – IDNG
24

 pelo valor de R$ 

15.631.260,00, seguindo a cartilha da NGP com a intervenção e maior participação do 

                                                             
24 “O INDG atua, desde 1995, na área educacional, em diversos estados do Brasil, com o objetivo de 

auxiliar as secretarias estaduais, municipais, instituições públicas e privadas na melhoria dos resultados 

educacionais por meio do trabalho de gestão focado nos indicadores fins (indicadores como: aprovação, 

abandono, IDEB, que são indicadores acompanhados pelo Ministério da Educação).” Fonte: IDNG, 

Gestão Integrada da Escola – GIDE, 2011. 
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setor privado na esfera pública, ratificando o seu papel na elaboração da agenda 

educacional através da definição de políticas de controle da gestão e  do trabalho escola 

e da imposição de práticas peculiares ao meio empresarial que trazem como 

consequência a  separação entre concepção e execução do trabalho. É, pois, um binômio 

superado pelos processos democráticos que se desenvolvem no campo educacional, ou 

que pelo menos se tem buscado superar na contramão de ações como essa, já 

empreendidas em alguns estados brasileiros. 

 

Figura 10 – Extrato de Instrumento Contratual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Rio de Janeiro, Diário Oficial, 10/02/2011. 

 

A Gestão Integrada da Escola é um sistema que agrega a análise sistêmica da 

escola em seus aspectos estratégicos, políticos e gerenciais com foco nos resultados do 

processo ensino-aprendizagem, impedindo gastos desnecessários e dispersão de 

recursos financeiros, materiais e humanos. Utiliza-se o método PDCA, representado na 

Figura 4, composto por quatro fases: P (Plan) = planejamento, D (Do) = execução, C 

(Check) = verificação e A (Act) = ação corretiva ou padronização das práticas bem 

sucedidas (GODOY, 2008). O método PDCA pode ser bem representado na figura 

abaixo. 

 Complementando o método PDCA, é aplicado também, nesse sistema, o Índice 

de Formação de Cidadania e Responsabilidade Social (IFC/RS). Este índice mede o 

desempenho da escola no cumprimento de seus objetivos. Godoy (2008, p. 15), na obra 

A padronização na área educacional, ao se referir à utilização do IFC, afirma que: 
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A sua utilização no sistema GIDE tornou a implementação da GIDE 

mais objetiva, focada e veloz, na medida em que, por meio das 

variáveis do IFC/RS com foco nos resultados, a escola poderá 
selecionar as variáveis na vertente ambiental e nos meios que 

influenciam fortemente estes resultados para serem alvos de medidas 

específicas de atuação no seu planejamento.  

 

Seguindo a metodologia que guia tal programa, parte-se do Planejamento (P), 

que compreende a elaboração do marco referencial que define a situação atual, os 

objetivos e diretrizes, realizando-se o diagnóstico da escola e o desenvolvimento de 

metas a serem atingidas, que podem ser assim representadas: 

Figura 11 – Método PDCA e ações 

Fonte: Elaborado pela autora com base no informativo “Saiba mais sobre a GIDE”(2011b). 

 

Como retrata a figura acima, a sequência metodológica consiste em implementar 

uma proposta curricular e plano de ação que atenda às situações verificadas na fase de 

diagnóstico da escola. Nesse caso, considera-se a aplicação do currículo mínimo e do 

plano de ação para o alcance das metas plurianuais, globais estratificadas, a partir de 

estratégias elaboradas pela escola.  

A etapa de verificação ou (C) check é acompanhada pela equipe gestora 

juntamente com um membro externo que faz parte do Grupo de Trabalho do Programa 
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GIDE, ligado à SEEDUC. Esse profissional é um professor concursado, selecionado – 

processo de seleção interna – e treinado para implementar, monitorar, controlar e 

acompanhar o desenvolvimento do Programa nas unidades escolares. Cada profissional 

é responsável por um grupo de escolas. A última etapa do processo é realizada de forma 

similar à anterior, diferenciando-se em caso de haver um resultado negativo do 

desempenho dos alunos. As medidas corretivas geralmente são elaboradas e tomadas 

com a “participação” dos professores.  

De acordo com o que versa a cartilha sobre a GIDE, esse processo metodológico 

cíclico tem um componente fundamental que diz respeito ao compromisso “desejado 

pelas escolas” e contemplado por essa forma de gerir a educação no estado, que é o da 

formação cidadã e a responsabilidade social. Contudo, até então, não existia um 

instrumento que pudesse mensurar o alcance e a efetividade desses objetivos. A criação 

do Índice de Formação da Cidadania e de Responsabilidade Social tem,então, como 

finalidade suprir essas lacunas incapazes de serem quantificadas sem um instrumento de 

análise diagnóstica para a formação integral do aluno e ainda fornecendo à escola “as 

informações necessárias a uma análise consistente e profunda sobre seus resultados e os 

meios que influem nesses resultados” (RIO DE JANEIRO, 2011b). 

Esse indicador mede os resultados do desempenho dos alunos nas avaliações 

internas e externas. A questão da aprendizagem e do desempenho escolar está 

dimensionada no indicador de resultados. Verifica-se, ainda, as condições ambientais 

que dizem respeito à conservação do prédio e às questões de respeito a diferenças e 

violência no interior da escola. De acordo com esse indicador, os aspectos relacionados 

à relação ensino-aprendizagem e o que está envolvido e influenciando esse processo 

limitam-se à ação administrativa do gestor em alocar os professores no quadro de 

horário, a capacidade do professor em cumprir o currículo, registrar suas boas práticas 

para que se tornem exemplos, executar o planejamento baseado no currículo mínimo e 

frequentar às aulas. Aos pais é cobrada a presença nas reuniões em que são expostos os 

resultados de seus filhos. Em alguns casos e escolas, estes são convidados para tratar de 

questões disciplinares.  

Como se pode observar, trata-se de um instrumento que tem sua validade 

científica pelo alcance dos resultados capazes de serem mensurados, considerando, 

nessa afirmativa, a veracidade dos dados informados. Entretanto, escapa nesse processo 

o trabalho em si ou o processo em si. Dessa forma, acredita-se que essa ausência 
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compromete as informações instrumentais do IFC/RS, pois as variáveis não 

contemplam as dimensões do trabalho desenvolvido em sala de aula, por exemplo.  

De qualquer forma, a figura abaixo mostra as variáveis tratadas para a 

formulação do diagnóstico e ratifica o fetiche pelos resultados mensuráveis, seguindo a 

lógica gerencialista da educação em contraposição à busca pela qualidade social pautada 

em princípios efetivamente coletivos, dialógicos e mais democráticos. 

Figura 12 – Árvore Índice de Formação de Cidadania e Responsabilidade Social – 

IFC/RS 

Fonte: Rio de Janeiro (2011b). 

 

Enfim, a Gestão Integrada da Escola imprime uma “nova cultura organizacional” 

no cotidiano escolar, propondo a releitura de práticas diárias a partir da análise dos 

resultados, dos meios que devem ser trabalhados para alcançá-los, como as condições 

ambientais e o processoensino-aprendizagem, visando à melhoria significativa dos 

índices do IDEB, ENEM, do indicador IFC, incluindo o Sistema de Avaliação do 
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Estado do Rio de Janeiro (SAERJ e SAERJINHO). Pode-se considerar que, na lógica 

das reformas, a implementação da GIDE seria uma política de “cunho dominante focal e 

compensatório que ataca as consequências, mas não as causas, como esclarece Frigotto 

(2009, p. 77) ao se referir às políticas educacionais produzidas pela ideologia neoliberal.  

Na perspectiva dessas políticas, a GIDE instaura “novos conceitos de gestão” 

25
no cotidiano escolar alicerçada nos princípios da NGP. No quadro abaixo (Quadro 2 – 

Princípios da NGP, a GIDE e suas implicações), elucida-se essa convergência que se 

pauta nos princípios explicitados por Hood (1991) e evidenciam-se as estratégias da 

GIDE e suas implicações na escola.  

 

 Quadro 2– Princípios da NGP, a GIDE e suas implicações 

PRINCÍPIOS NGP GIDE IMPLICAÇÕES 

Estabelecer normas e medidas 
explícitas para mensurar o 

desempenho 

Plano de metas para cada escola; 
Indicadores de desenvolvimento da 

aprendizagem e do trabalho escolar - 
IFC/RS 

Alteração no cotidiano escolar a 

partir de prescrições elaboradas 
verticalmente; 
Avaliações estaduais 
estandardizadas. 
 

Manter ênfase no controle 

Controle dos resultados; 

Controle do currículo. (currículo 
mínimo) 

Legitimação do cargo de gestor 
(como administrador não docente); 
Uniformização da aprendizagem; 

Perda de autonomia do docente; 
Responsabilização; 
Mudança curricular objetivando o 
sucesso nas avaliações. 

Ampliar a concorrência no setor 
público 

Avaliações internas e externas; 

Padronização de boas práticas; 
Bonificações. 

Divulgação dos rankings; 
Culpabilização do gestor, 
professores e alunos;Treinamento do 

docente para as avaliações; 
Premiações; 
Meritocracia. 
 

Introduzir práticas do setor privado 
no público 

Análise com foco em resultados; 
Método PDCA 

 

Tensionamentos entre a elaboração e 
a execução do trabalho; 
Descaracterização do trabalho 
docente e do gestor. 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

3.3 – GESTÃO INTEGRADA DA ESCOLA: VOZES DISSONANTES 

  

 Buscou-se, nessa seção, apreender a perspectiva dos gestores escolares sobre o 

modelo de gestão implementado pela SEEDUC-RJ desde 2011, considerando que esses 

                                                             
25 Proposição retirada do documento “Transparência na Educação: em números”, organizado pela 

SEEDUC-RJ. Disponível em: <www.rj.gov.br>. Acesso em: 20 maio 2013. 
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agentes formativos têm adquirido, na perspectiva do modelo implantado, uma 

relevância fundamental na condução do processo educativo, do sucesso escolar de seus 

alunos e da eficácia do trabalho desenvolvido em sua unidade escolar. Na busca de 

ampliar a análise, a narrativa dos gestores foi confrontada com a do Sindicato Estadual 

dos Profissionais da Educação – RJ, compreendendo-o como um sujeito coletivo na 

disputa pelo modelo de gestão implantado no RJ.  

Dos sete gestores entrevistados, três eram do sexo masculino, cinco deles têm 

entre 40 e 54 anos, um (1) entre 30 e 39 e um (1) com mais de 55 anos de idade. Todos 

os gestores possuem curso de licenciatura em diferentes áreas e apenas um é pedagogo. 

Seis deles possuem curso de especialização. Quatro gestores participam do curso de 

MBA em Gestão Empreendedora em Educação oferecido pela SEEDUC em parceria 

com a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (FIRJAN) e a Faculdade de 

Administração e Ciências Contábeis da Universidade Federal Fluminense.   

Dentre os entrevistados, dois gestores declaram experiência no cargo de um (1) a 

dois anos, um (1) está exercendo o cargo de três a cinco anos, um (1) de sete a dez anos, 

um (1) entre dez a quinze anos e dois deles estão há mais de quinze anos na função. Dos 

sete gestores, apenas três tiveram como forma de ingresso no cargo o processo seletivo 

interno, os outros permanecem na gestão através de indicações ou de eleição pela 

comunidade. 

 As questões da entrevista foram elaboradas com o intuito de compreender a 

visão do gestor acerca das ações políticas do governo, em especial as concepções, a  

implantação e implicações da execução do Programa de Gestão Integrada da Escola e 

sua relação com a melhoria da qualidade do ensino, a avaliação e o sistema de metas e 

bonificações. Dessa forma, para sintetizar as percepções, serão utilizadas duas 

classificações ou categorias de análise. A primeira denominada Gestão 

Educacional/Escolar e a segunda, Qualidade da Educação e Avaliação.  

  Inseridas na classe da Gestão Educacional/Escolar estarão as abordagens 

referentes à perspectiva de gestão, gestão democrática, atribuições do gestor e suas 

representações, e a Gestão Integrada da Escola. No que diz respeito à classe da 

Avaliação e Qualidade, estarão as observações acerca das avaliações externas como 

indicadores de qualidade, IDERJ, SAERJ, aprendizagem, trabalho com metas, 

bonificação e trabalho docente como indicador de qualidade.  
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 Para compreender a perspectiva desses gestores, é importante ressaltar que o 

período vivenciado por eles em seus mandatos, a partir de 2011, é marcado por medidas 

coerentes com uma forma de pensar os espaços públicos e sua administração, tal como 

se pensa a organização privada, transportando, inclusive, para as escolas seus 

fundamentos e práticas. Esse pensamento reverbera, portanto, no dia a dia das escolas e 

remodela a educação estadual. Um dado fundamental é o alinhamento da política 

educacional do estado com os princípios da Nova Gestão Pública. Nesse sentido, é 

válido pensar no princípio da otimização dos recursos e na redução orçamentária como 

pano de fundo para a apresentação do Decreto n. 42.838, que altera a estrutura básica da 

SEEDUC, que funcionava com 30 coordenadorias regionais e passa a atuar com 14. Isso 

significa fazer mais e melhor com menos, por meio do redimensionamentodas áreas de 

abrangência geográfica e pela redistribuição do quantitativo de unidades escolares entre 

as Regionais. 

Assim, a Rede Pública de Estado de Educação passa a atuar com 14 Diretorias 

Regionais, subordinadas à SEEDUC. Estas Diretorias têm a função de atuar junto às 

unidades escolares prestando atendimento às suas necessidades administrativas e 

pedagógicas. Procurou-se equilibrar o quantitativo de escolas que cada regional deve 

atender, ficando cada uma responsável por cerca de 5 a 8% das unidades. No entanto, as 

regionais que se concentram na capital (Metropolitanas III, IV e VI) atendem a um 

número maior de escolas, especialmente no terceiro turno. 

Figura 13 – Número de escolas por Regional – 2012 /2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SEEDUC: Educação em números: transparência na educação, n. 4, 2015. 
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O mapa abaixo apresenta a divisão por área geográfica das regiões 

metropolitanas e do interior do estado, de acordo com a reorganização administrativa. 

 

Figura 14 - Mapa das Regionais Administrativas e Pedagógicas da Secretaria de Estado 

de Educação - RJ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fonte: SEEDUC em números: transparência na educação, nº1, 2012.
26

 

 

 De acordo com o decreto de reestruturação da estrutura da SEEDUC, essa 

medida visa atender, “de forma mais imediata e dinâmica às necessidades regionais, 

com ênfase na descentralização de rotinas, racionalização dos recursos humanos e um 

melhor acompanhamento do trabalho técnico-pedagógico.” (RIO DE JANEIRO, 

2011d). A crítica à racionalização dos recursos humanos, desde aquele período, atinge 

os professores, especialmente os licenciados, por isso a redução dos custos vem sendo 

objeto de luta dos professores representados pelo Sindicato Estadual dos Profissionais 

                                                             
26

 Informação da fonte: Por razões técnicas, os municípios de Itaboraí, Piracambi, Seropédica e Tanguá, 

embora pertencentes à região Metropolitana, conforme Lei Complementar Estadual n. 130, de 2009, 

foram alocados à regional Centro-Sul. Do mesmo modo, Guapimirim, Itaboraí e Magé, pertencentes à 

região Metropolitana, integram a regional Serrana I. Niterói, também na região Metropolitana, ficou em 

Baixadas Litorâneas.  
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de Educação do Rio de Janeiro – SEPE-RJ. A edição do boletim Mural do SEPE,de 

21/03/2011, revela essa realidade. O SEPE afirma que  

 

O governador ameaça investigar a veracidade das licenças médicas 

insinuando que muitas são duvidosas e, portanto, muitos profissionais 

estariam “inventando” doenças. Para isso, o Governo contratará 
empresas especializadas que, segundo eles, cuja principal finalidade 

será aumentar o poder de fiscalização sobre servidores e escolas. Na 

realidade, o objetivo principal é retornar o máximo de profissionais 
para suas atividades (doentes ou não!), economizando com a 

contratação de mais pessoal. Assistimos, mais uma vez, o desvio de 

verba pública para empresas privadas. Além disso, o governador e seu 

secretário economista chamam os profissionais da saúde de incapazes 
por concederem licenças indevidas, e não pagarão gratificação aos 

profissionais da educação que não tiverem 70% de presença (até as 

licenças-maternidade contarão como falta!).(SEPE-RJ, 2011) 

  

 Assim, o ano de 2011 inicia com grandes desafios para a gestão. O movimento 

de realocação de pessoal (diretores regionais, diretores/gestores, funcionários) já 

promove um embate e tensionamento entre os grupos que se constituem no espaço 

escolar representando suas instituições, como os sindicalistas, ou a institucionalização 

da política, como os gestores, o que pode apresentar o contexto no qual a 

implementação da política e a prática da política acontece na escola mobilizando seus 

agentes. 

 Desse modo, considera-se a política estadual para a educação determinada pelo 

Decreto n. 42.793/2011 e sua interface com outros textos legais e de ampla circulação 

nas unidades escolares para proceder à análise da perspectiva dos gestores escolares 

inscritos nesta pesquisa.  

 O primeiro grupo de questões direcionadas aos gestores insere-se na 

classificação que foi denominada de Gestão Educacional/Escolar. Esse primeiro grupo 

de questões estaria direcionado para a representação da figura do gestor/diretor e suas 

atribuições na unidade escolar. De acordo com o edital publicado no Diário Oficial do 

Estado do Rio de Janeiro, em 23 de maio de 2014, que torna público o processo de 

seleção interna para o provimento do cargo de diretor escolar, as atribuições desse 

funcionário, em linhas gerais, seriam as de coordenação, supervisão, gerenciamento e 

controle do cumprimento das normas legais e da política definida pela Secretaria de 
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Estado de Educação e pelo MEC, das atividades administrativas, da vida funcional dos 

docentes e demais funcionários, do fluxo e do rendimento escolar e da utilização dos 

recursos materiais e financeiros de forma racional.   

 As práticas de coordenação, supervisão, gerenciamento e controle exercidas 

pelos gestores sobre o trabalho docente e discente trazem, em seu conteúdo 

ideológico,fundamentos externos à escola e antagônicos à sua natureza, mas sob os 

quais se procura instituir uma nova cultura organizacional no ambiente escolar. É, pois, 

nessa direção, que as políticas estaduais para a educação recorrem à racionalidade 

técnica refletida, por exemplo, na concepção de gestão escolar profissionalizada e, 

ainda, nas subjetividades do diretor, líder capaz de motivar, estimular e conformar as 

subjetividades coletivas de seus liderados para a efetivação de uma gestão que se 

pretende democrática.  

 O Caderno Complementar V, “Formação de Professores do Ensino Médio: 

Organização e Gestão Democrática da Escola”
27

,ratifica as observações acima. Enfatiza 

a centralidade da figura do diretor como um missionário que, por mérito, assume a 

liderança a fim de promover o desenvolvimento dos processos democráticos na unidade 

escolar. Nesse sentido, sem mencionar a atribuição de outros agentes envolvidos no 

trabalho, o documento esclarece aos professores do Ensino Médio que:  

 

A figura do Diretor de Escola, do Gestor, assume enorme importância, 

pois será dele a missão de liderar a equipe ao longo da trajetória a 

percorrer até alcançar o fim almejado. O Diretor precisa reunir as 

competências teóricas, técnicas e socioemocionais adequadas para 
motivar e conduzir o processo em sua unidade. O Diretor é, no âmbito 

da escola, o articulador da Gestão Democrática. Ele deve criar 

estratégias que favoreçam o diálogo, o encontro, o debate construtivo, 
o acesso às informações e orientações de relevância para a 

comunidade escolar. (RIO DE JANEIRO, s.d., p. 4-5) 

  

Assim, imbuídos da autoridade que lhes foi concedida por mérito, alguns 

professores efetivos da Secretaria de Estado de Educação na função de diretor, líderes, 

se assumem nessa representação e alinham suas ações às atribuições prescritas pela 

                                                             
27

Acredita-se que a circulação do documento nas escolas ocorreu a partir do ano de 2014. A divulgação 

do material não poderia ter ocorrido antes desse período, pois um de seus textos apresenta um Decreto 

deste ano. 
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SEEDUC. O Gestor 3, ao ser interrogado sobre as atribuições do gestor e sua 

representação na escola, afirmou sucintamente: “Gestor é o principal dentro da escola, 

ele tem que investigar tanto a parte administrativa quanto a pedagógica.” (GESTOR 3), 

situando-se como figura central e de controle do trabalho da escola. 

Sobre a mesma questão, o Gestor 2 afirma, em seu depoimento, que foi admitido 

na função pelo processo seletivo interno. Desse modo, o entrevistado expõe: 

 

Olha, atualmente com a gestão mais moderna dentro das instituições, a 

educação não fica longe disso. A figura do gestor é fundamental na 
gestão mesmo administrativa e pedagógica da escola, porque a 

Secretaria de Educação do Rio de Janeiro, ela de 2011 até a presente 

data, ela fez algumas alterações na gestão das escolas. O principal, 
mais importante, foi a retirada das indicações para as direções e a 

adoção de um processo de seleção interno entre professores 

concursados da rede com mais de três anos já estabilizados. (GESTOR 

2) 

 

 Verifica-se, nas perspectivas acima, uma divisão entre o aspecto administrativo e 

pedagógico da gestão. Essa visão fragmentada circula no senso comum, no interior das 

escolas. No caso deste estudo, no entanto, constata-se o reforço dessa dicotomia na 

própria estruturação da SEEDUC- RJ, organizada pelo Decreto n. 42.838,que instituiu 

que, em cada Coordenadoria Regional,tivesse dois diretores e um atuasse como diretor 

regional administrativo e outro pedagógico. O que fica evidente no depoimento de 

gestores é que essa separação se constitui como uma arena de conflito da gestão 

educacional. Mesmo certos de que os componentes administrativos se relacionam em 

algum momento com os aspectos pedagógicos para atender às finalidades da escola, a 

cisão dessas duas esferas da gestão demarca a relevância de uma sobre a outra. O apelo 

à superposição da ação administrativa no contexto escolar, em detrimento e 

desconsideração da ação pedagógica (essa deve ser guiada pelas prescrições legais e 

pela execução do currículo mínimo), expressa a intenção de transformar a função, os 

objetivos e a natureza da educação no estado. 

 Em conformidade com a soberania/superioridade do caráter administrativo da 

gestão, o Gestor 6 responde: 
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É... Hoje... O gestor hoje ele tem que ser uma pessoa que tenha 

conhecimentos políticos, que tenha conhecimentos jurídicos na área, 

que tenha conhecimentos financeiros porque ele exerce a função de 
gerir todo o patrimônio da escola, tem que gerir o dinheiro recebido 

pelo governo pra poder manter a escola funcionando. Tem que ser um 

administrador. (GESTOR 6) 

 

 Para esse gestor, seu papel está muito claro e alinhado com a perspectiva de uma 

nova gestão pública das escolas. A frase conclusiva de seu depoimento ratifica a 

aproximação desejada com a administração empregada nas organizações capitalistas.  

Sua função de gestor está sendo representada, nesse caso, pela figura do administrador, 

mas não o escolar, sim aquele cujas funções estariam mais voltadas para aspectos 

formais, legais, de controle do trabalho escolar do que para os aspectos pedagógicos 

Trata-se de um correlato equivocado, embora tenha sua aplicação corriqueira no espaço 

escolar. Paro (2015, p. 39), a fim de estabelecer uma diferenciação entre essas duas 

funções – direção/gestão e administração escolar – e, ainda, enfatizar a abrangência do 

papel do diretor, afirma que os componentes da administração estão contidos na ação 

diretiva, mas essa está, por sua vez, acima da primeira, sobretudo “em virtude do 

componente de poder que lhe é inerente”. Pode-se compreender, como Paro (2015, p. 

39), “que a direção é a administração revestida do poder necessário para fazer-se a 

responsável última pela instituição, ou seja, para garantir seu funcionamento”.  

O Gestor 1externa sua opinião buscando delimitar os conflitos que se impõem à 

função no fazer do dia a dia, na esfera do imprevisível, da ação em si. Ele se refere a 

situações que não estão prescritas ou normatizadas e por isso não são passíveis do 

controle imposto ao exercício da gestão, mas que acabam responsabilizando ainda mais 

o gestor pela complexidade do cotidiano. O depoimento revela a tensão entre a realidade 

escolar e o poder do gestor frente a elas e o controle do trabalho pela SEEDUC. Essa 

relação verticalizada e centralizadora produz posições de acomodação e naturalização 

da organização educacional implementada, principalmente quando o gestor é 

confrontado com um sistema de responsabilização e consequentes sanções. Assim, o 

Gestor 1 avalia: 

 

Vou te falar na prática, o gestor hoje em dia ele tem que ser de tudo 

um pouco. Ele tem que entender, ele tem que... Desmaiou uma aluna 
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ali! Quem vai atender? Não tem médico na escola, não tem psicólogo. 

E aí você tem que se virar nos trinta. O gestor atualmente tem que ter 

bom senso, tem que ter equilíbrio mental porque tem que socorrer. 
Faleceu uma professora aqui inclusive, e parece que a filha está 

processando o diretor geral porque foi ele quem estava aqui no dia, e... 

porque não prestou o serviço imediato, mas pra você ter noção do que 
o gestor responde hoje em dia, por tudo. A merenda que foi comprada 

por engano, que é o que eles alegam, mas pode acontecer... O cardápio 

está sempre em consonância com a secretaria, mas se não for, você 

responde por isso. Então quer dizer, é uma série de burocracias que 
tem que estar muito atento hoje em dia, porque a mídia está aí, o 

WhatsApp está aí, então você não pode explicar tudo isso. [...] Que eu 

vejo muita burocracia por parte da Secretaria de Educação, o diretor as 
vezes ele tem que deixar uma brecha porque ele tem que responder um 

ofício, ele tem que encaminhar isso, aquilo, aqui se você... Hoje está 

calmo porque está tendo prova, mas se não fosse isso, toda hora bate 
um, bate outro, um probleminha com professor, com aluno. Ser 

humano... Então implica um negocinho desse, aí tem que fazer. 

Alimentar planilha de merenda escolar, você tem que digitar tudo, 

calcular tudo, então é complicado, muito complicado. (GESTOR 1) 

 

O Gestor 1 revela as dificuldades com o cotidiano repleto de exigências para o 

trabalho do diretor que ultrapassa a lista dos quesitos exigidos para o cargo, mas que, ao 

mesmo tempo, se torna ainda mais difícil com a sobrecarga causada pela burocracia 

escolar, o que de fato limita e muito a sua atuação pedagógica. 

Isso ocorre porque, na prática, o trabalho do gestor é descaracterizado tendo em 

vista o seu compromisso com o cumprimento de atividades que são postas pela 

SEEDUC. A função que lhe seria cabido exercer, considerando o fato de estar à frente 

de uma gestão que é escolar e não de outra natureza, tem a ver com a condução e a 

coordenação do trabalho direcionado para o alcance dos fins educacionais. Ocorre que a 

concepção de gestão adotada pelo estado postula a eficiência dos processos 

administrativos das instituições capitalistas no atendimento aos objetivos educacionais. 

As implicações desse equívoco são a negação das especificidades do trabalho 

pedagógico, da natureza da educação e sua compreensão em um sentido mais amplo, da 

alteração de seus objetivos e do deslocamento da gestão para a gerência, passando o 

diretor a ser o administrador.   

Acredita-se que a função do diretor como administrador não representa uma 

perspectiva atual, que pode ser observada a partir da GIDE e sim, intensificada nesse 

modelo de gestão. Ainda, no contexto analisado, esse processo pode ser compreendido, 
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também, como decorrência da fragmentação das questões políticas, administrativas e 

pedagógicas no cotidiano escolar própria das orientações neoliberais para o campo 

educacional.   

A Portaria conjunta entre a Subsecretaria de Gestão de Ensino e a Subsecretaria 

de Gestão de Pessoas n. 2, de 28 denovembro 2011, dispõe sobre as diretrizes a serem 

seguidas para a elaboração do quadro de horários e a alocação de professores nas 

unidades escolares da SEEDUC. O documento revela aquilo que seria uma das 

preocupações do Gestor 1, ter de responder nos termos do artigo 10 da referida Portaria, 

por exemplo. O artigo determina que  

 

Art. 10 - A Direção da unidade escolar que não mantiver o seu Quadro 
de Horários em consonância com as diretrizes estabelecidas na 

presente Portaria estará sujeita às sanções administrativas previstas no 

artigo 292 do Decreto nº2.479/1979
28

, e em caso de reincidência 
poderá ocorrer a perda da função. (RIO DE JANEIRO, 2011e) 

 

 Além das sanções que possam vir a ser aplicadas ao gestor, o documento 

também determina, para fins de critérios de desempate no processo de alocação dos 

professores no quadro de horário da escola, a pontualidade e assiduidade, a participação 

nas avaliações externas e o cumprimento do currículo mínimo estabelecido pela 

SEEDUC.  

 A construção do consenso sobre a eficiência de uma política que se anuncia 

como inovadora ocorre, especialmente, a partir da difusão do discurso da gestão 

democrática. Por outro lado, apresenta, em seu universo semântico, concepções 

oriundas de outras esferas do sistema capitalista, as quais, em seu teor, não colaboram 

para a efetivação de ações democráticas. Entretanto, a apropriação dessas concepções 

pelos agentes escolares muitas vezes é naturalizada como se esse fosse o único e melhor 

caminho a seguir. Essa naturalização se dá, portanto, no contexto da interpretação da 

política e no contexto de sua prática.  

                                                             
28

Regulamento do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Poder Executivo do Estado do Rio de 

Janeiro. O artigo 292 estabelece as penas disciplinares para o servidor estadual. 

http://www.jusbrasil.com/topico/10524861/artigo-292-do-decreto-n-2479-de-08-de-mar%C3%A7o-de-1979-do-rio-de-janeiro
http://www.jusbrasil.com/legislacao/90539/decreto-2479-79-rio-de-janeiro-rj
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   Essa observação revela-se na informação do Gestor 4 ao realçar suas 

atribuições. Para este, 

As atribuições têm uma grande parte administrativa, você tem que 

cuidar desse lado da gestão da verba, da organização do colégio, 

estrutural, gestão de pessoas do ponto de vista mesmo do saber, onde 
colocar cada pessoa dentro da escola, pra que aquela escola ande bem 

e a pedagógica também, que as vezes isso acaba no andar da 

carruagem ficando muitas vezes até por último, ficando muito a cargo 

do coordenador pedagógico, por conta das demandas que são impostas 
diárias, consumo, necessidades estruturais da escola, mas a parte 

pedagógica é fundamental e também atribuição do gestor. Ele tem 

muita responsabilidade de ser esse, como dizer... Fica um pouco 
redundante, mas um norte, a direção, para que cumpram aqueles que 

foram... aquela que é a missão da escola. Assim os objetivos que 

foram delineados ali no projeto político-pedagógico, nos documentos 

da escola, os objetivos da escola, quem dá essa direção, quem 
contribui significativamente para que ela, esses objetivos sejam 

atingidos, para que essas metas, a missão da escola melhor dizendo, 

não gosto muito dessa palavra meta, mas a missão da escola seja 
cumprida, é o diretor, ele que tem essa... O gestor ele tem essa função, 

essa atribuição, esse papel dentro da escola. (GESTOR 4) 

 

 Percebe-se que, embora, retoricamente, os caminhos a serem percorridos pela 

unidade sejam traçados no projeto político-pedagógico, que deveria constituir-se em um 

dos instrumentos de efetivação da gestão democrática, sua materialização está vinculada 

ao cumprimento de metas. No depoimento, o uso da palavra meta é substituído por 

missão como se ambas fossem sinônimos de objetivos da escola. É nesse sentido que se 

confirma a adaptação de alguns membros do grupo de gestores na utilização de palavras 

que, em sua natureza, pertencem a outros espaços. Assim, mesmo o gestor não gostando 

da palavra meta, é o alcance da meta que tem definido a finalidade da educação pública 

estadual. O gestor também reitera as dificuldades em acompanhar a parte pedagógica da 

escola, que é subsumida pelas atribuições administrativas e cotidianas. 

 Pode-se observar que a implantação das proposições gerencialistas na educação 

pública estadual no Rio de Janeiro tem alcançado sucesso em transformar a gestão 

educacional e a escola em campos híbridos, o que desfaz, inclusive, a noção de unidade 

escolar. A ideia é de conceber a escola dividida em departamentos, em que as partes se 

articulam ou se desarticulam, tornando-se favoráveis à efetivação da política, uma vez 

que esse movimento de articular e desarticular é central no embate às resistências.  
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O gestor ele tem que ser um facilitador, ele tem que acompanhar todas 

as etapas do processo da gestão dentro de uma unidade escolar, porque 

são várias situações. A escola ela departamentalizada, então você tem 
que estar realmente gerindo cada pedacinho da escola. Essa é a 

principal função do gestor. Claro que dentro dessas tarefas está a 

mediação de conflitos, a gestão financeira, ele está ali para isso, pra 
fazer com que todo o processo flua e pra identificar quando não está 

fluindo bem, pra montar estratégias pra que aquilo ali realmente 

aconteça, pra fazer avaliação... Por que não ocorreu da melhor forma? 

O que a gente precisa mudar? Ele está ali não pra ditar o que vai 
acontecer, mas pra tornar aquela gestão realmente participativa. Então, 

buscar daquela pessoa que está mais diretamente ligada àquele 

processo, vamos chamar assim, quais são as sugestões dela, até porque 
quando você faz isso você envolve as pessoas, as pessoas se sentem 

parte daquele pedacinho da escola e assim vai, acho que em todos os 

segmentos, aluno, professor, funcionário, tudo. (GESTOR 5) 

 

 A cooptação de gestores, seja pelo processo de seleção baseado na meritocracia, 

seja pelo sistema de responsabilização ou pelo curso de formação de gestores, é fulcral 

para compreender o entendimento acima exposto. Parte de uma visão de gestão 

democrática e participação conveniente ao gerenciamento da educação, pois, nessa 

visão fragmentada da escola, o gestor não se entende como parte do todo, apenas como 

um profissional a serviço da SEEDUC. O diretor não pode ser confundido com um 

ditador, mas é aquele profissional que desmonta as ações coletivas ao convocar agentes 

individualmente a se adequarem ao sistema proposto. A carta aberta do SEPE-RJ às 

direções escolares, transcrita a seguir, ratifica essa observação.  

 

A rede estadual entrou em greve dia 7 de junho para defender uma 

Educação pública de qualidade para nossos alunos. Esta greve 

somente ocorreu porque o governador Sérgio Cabral, descumprindo as 

promessas de campanha eleitoral de 2006, entre elas a incorporação da 

gratificação do Nova Escola, vem se recusando a negociar nossas 

questões salariais. O secretário Risolia até nos informou, em audiência 

dia 9/06, que a reivindicação salarial só será discutida pelo governo 

“no segundo semestre” – não resta dúvida, dessa forma, que ou a 

categoria se mobiliza ou continuaremos nesta situação de verdadeiro 

abandono. Assim, professores e funcionários das escolas vêm 

realizando assembleias massivas, discutindo com maturidade a 

mobilização. As assembleias têm relatado problemas com algumas 

direções, que têm impedido militantes e representantes do Sepe de 

entrar nas unidades escolares e até ameaçado de demissão professores 

que cumprem estágio probatório. Antes de lembrar que os militantes 

têm todo o direito, por lei, de defender a greve e ter livre acesso aos 
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colégios, pedimos a compreensão das direções, principalmente em 

relação aos nossos colegas que entraram na rede recentemente. Hoje, 

as colegas professoras estão diretoras, mas serão sempre educadoras. 

[...]. (SEPE-RJ, 2011) 

 

 Contudo, na contramão do processo de conformação, acomodação e alinhamento 

à lógica hegemônica do Estado, existe no grupo a crítica que se reflete na prática, na 

elaboração de proposições que legitimam a concepção de educação daquele grupo e, 

consequentemente, suas ações.   

Assim, o Gestor 7 compreende a importância dos diagnósticos, mas não deixa de 

exprimir a sua insatisfação com o entendimento meramente administrativo da gestão, 

como já afirmaram os gestores 1 e 4. Nesse sentido, percebe-se, no projeto político-

pedagógico, uma possibilidade de retomar a identidade da escola e de concretizar uma 

proposta validada pelo grupo. O depoimento abaixo retrata a diversidade existente na 

rede pública estadual de ensino que, a partir de táticas da gestão e da renormatização 

dos textos formais, busca retomar a condição pedagógica da gestão escolar.   

Hoje em dia, recentemente, tem o uso desse termo gestor, a gente está 

acostumada com o diretor da escola que era quase sempre oriundo da 

própria escola, escolhido pela própria escola, pelos membros da escola 
e hoje tem o perfil diferente, hoje é uma política que tem um perfil 

diferente, tem uma visão do diretor da escola enquanto gestor, como um 

gestor empresarial. Tem o seu lado positivo e o seu lado negativo, eu 
entendo que a gente tem que ter uma noção assim administrativa, é 

importante, da rede, no caso a rede a Secretaria de Educação pra saber o 

que a gente tem e o que não tem pra poder gerenciar, a gente tem que 

ter essa noção. E a secretaria de Educação do Rio durante muitos anos 
ela não teve essa noção, o que é uma coisa ruim. Eu acho que é 

importante que ela tenha essa noção. Eu acho que hoje a secretaria está 

mais perto disso, de ter essa noção, por outro lado justamente por conta 
disso as escolas acabaram perdendo um pouco a sua identidade, porque 

a coisa fica engessada num modelo de gestão que nem sempre serve em 

todas as escolas. Essa escola aqui no centro do Méier, por exemplo, 
deve ser muito diferente de uma escola que fica ali em São Gonçalo, 

por exemplo, então ela tem características diferentes que isso tem que 

também deve ser respeitado e a escola tem que ter um pouco de 

liberdade de trabalhar isso. Por isso que é importante a gente, aí entra a 
parte pedagógica que são os PPP's, o projeto político-pedagógico da 

escola que vai trazer essa característica. Então eu acho que as escolas 

têm que está, amarrar isso. E hoje a gente está em um momento em que 
o administrativo é que parece que está tendo uma importância maior, e a 

gente tá perdendo, muitas vezes não tem a oportunidade de desenvolver 

um pouco melhor o pedagógico, é o que eu sinto hoje na gestão. Então é 

ter tempo pra gente debater mais com professores, com alunos, 
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construir o PPP da escola, amarrar isso. Esse sentido fica um pouco de 

lado porque a gente fica tão assim voltada para o administrativo, pra dar 

conta de tanta coisa administrativa que muitas vezes a gente deixa um 
pouquinho de lado, eu acho que essa parte é importante porque aí é que 

vai estara cara da escola. Pra entender que apesar da gente ter uma 

gestão que a nível geral e única com regras que a gente tem que 
amarrar, mas cada escola tem a sua cara e isso também tem que ser 

obedecido. A parte do pedagógico eu acho que a gente precisa ter um 

pouco mais de atenção, às vezes falta um pouco. Aí foge da função do 

gestor porque fica muito voltado pra parte administrativa. (GESTOR 7) 

 

 Por outro lado, esse mesmo gestor demarca a mudança de paradigma da gestão e 

a sua consequente adequação aos moldes empresariais. Os marcos gerencialistas são 

introduzidos no contexto escolar em resposta à má qualidade da educação pública, 

reportando-se à ideia de que se a empresa capitalista funciona bem nesses moldes, então 

com a escola não seria diferente. A consolidação de um modelo de gestão em 

consonância com os princípios de uma nova gestão pública põe em discussão a 

concepção de educação, a natureza e os objetivos dessas instituições – a escola e a 

empresa. Nesse sentido, é possível afirmar que são divergentes, uma vez que a escola 

visa à formação humana, ao desenvolvimento integral dos sujeitos enquanto a empresa 

objetiva o lucro. Não obstante, ratifica-se, na observação do gestor, o controle do 

trabalho, a perda da autonomia relativa das unidades e a uniformização do ensino e a 

distorção da função e atribuição do diretor que deveria estar relacionada com a 

condução e a coordenação do trabalho administrativo-pedagógico e com os meios para 

alcançar os objetivos educacionais. Entretanto, suas ações são implicadas por uma 

política educacional pautada na lógica do mercado, na mercantilização da educação em 

nome do melhor “gerenciamento” das escolas públicas estaduais e da NGP, como foi 

mencionado no capítulo I.     

 Para a representação do SEPE- RJ, as atribuições do gestor escolar, no modelo 

proposto pelo estado, de forma genérica, estão fundadas em proposições vindas do setor 

empresarial. De acordo com o depoimento do representante do SEPE – RJ, 

No projeto de governo, as funções do corpo de direção são funções 

empresariais, calcadas no estabelecimento de relações que garantam 

custo/benefício e o cumprimento de metas estabelecidas pela equipe 
técnico-burocrática da SEEDUC, garantindo a aplicação das 

determinações dos órgãos governamentais, em consonância com o 

projeto de sociedade competitiva, excludente. (REPRESENTANTE 
DO SEPE-RJ)  
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 Em outras palavras, a percepção do SEPE coaduna com o relato de alguns 

gestores entrevistados, que, de forma concessiva, admitem que suas funções estejam 

carregadas do ethos empresarial e burocrático, visando à melhoria da educação pelo 

controle da gestão através de processos quantificáveis, como o alcance de metas.   

 Observou-se, ainda, que a compreensão de gestão educacional, em seu sentido 

amplo, como processo político-administrativo e contextualizado de organização, 

orientação e viabilização da educação como prática social, é comumente confundida 

como gestão escolar, aquela própria da escola. 

 O que pode contribuir para explicar tal confusão é o fato de que as escolas não 

têm mais uma gestão própria, aquela que se faz em colaboração, coletivamente, e que se 

reflete no projeto político-pedagógico. Ou seja, aquela que se fundamenta em princípios 

e relações mais democráticas. O que se vivencia, atualmente, é a execução de uma 

política educacional que impõe uma gestão profissionalizada, padronizada e única para 

todas as unidades escolares. Essa política se materializa pela Gestão Integrada da Escola 

cuja concepção e valores são externos e, portanto, estranhos aos grupos a que se destina 

atender.   

 Dessa forma, o Gestor 5 sinalizou, quando questionado sobre o que seja gestão 

educacional, que:  

 

A gestão educacional ela vai além da escola, porque a gente tem 

influências externas que de uma forma ou de outra ela vai impactar 

positivamente ou negativamente. Então a gestão educacional, gerir 
uma escola, não fica só dentro da escola, a gente tem que gerir 

conflitos externos, internos, inúmeras situações que vão influenciar no 

teu trabalho como um gestor educacional, acho que vai muito além. O 
gestor ele tem realmente atribuições assim, inúmeras, ele é um 

psicólogo, ele é um médico às vezes, porque você tem que ter aquele 

olhar clínico, as vezes mesmo sem formação, para identificar se aquilo 
que está acontecendo com o aluno ou professor, se é uma situação que 

você tem que correr, então eu acho que as atribuições do gestor 

educacional vão muito além da formação dele. (GESTOR 5) 

 

 O gestor retoma a questão sobre suas atribuições. Entretanto, expressa uma 

dimensão da gestão educacional e escolar que não pode ser apreendida por programas 

ou aplicativos da gestão, pois se trata das determinações extraescolares que não são 
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passíveis de mensuração. A percepção de que a escola está inserida em um contexto 

social que ultrapassa os seus muros e que a comunidade a qual pertence a constitui, 

sendo, por isso, conhecida como comunidade escolar, amplia o campo de ação do gestor 

e as possibilidades de elaboração de práticas formativas, coletivas, mais democráticas, 

de transgressão e transformação. Isso porque, nessa relação (escola-comunidade), ao 

mesmo tempo em que a escola é influenciada por fatores externosela tem a 

possibilidade de agir sobre eles. 

 Outra definição interessante foi a do Gestor 4, a seguir: 

 

Como é que eu vou definir... Eu acho que gestão educacional ela é 

própria desse mundo escolar, porque existe gestão, mas em outros 

ambientes. A gestão educacional ela tem um caráter pedagógico. 

Então assim, a gente tem um ator principal que é o nosso aluno, e 
cujo, onde está o nosso trabalho, é o foco do nosso trabalho. Então 

assim todo o nosso trabalho é voltado no sentido de fazer com que o 

que é peculiar no trabalho do gestor é fazer com que esse aluno 
aprenda que essa escola funcione de tal maneira, da melhor maneira 

possível, para que meu aluno que o ator principal, que é o motivo 

desse espaço existir, aprenda. Então, enquanto em outros lugares o 
objetivo é aumentar a produtividade, fazer produzir, aqui o objetivo é 

fazer com que a escola funcione de tal maneira, da melhor maneira 

possível. Então eu acho que gestão educacional é isso, trabalhar no 

sentido de que essa escola funcione de tal maneira, da melhor maneira 
possível para que esse aluno aprenda. E não perder isso de vista. Então 

gestão educacional para mim é isso. (GESTOR 4) 

 

 Pode-se constatar que o Gestor 4 apresenta uma definição de gestão educacional 

oposta à da empresa. Se, por um lado, essas concepções reforçam o que foi discutido no 

primeiro capítulo deste trabalho acerca das múltiplas interpretações e da polissemia 

conceitual que o termo gestão evoca, por outro, ratifica a subjetividade interpretativa 

que, na arena da prática, reflete a história, a experiência, as percepções e os 

posicionamentos dos agentes escolares. 

 Os gestores trataram a gestão educacional tendo como base os textos (decretos, 

pareceres, cartilhas) introduzidos na escola, a partir de 2011, através dos quais se 

organiza o trabalho escolar sob uma perspectiva de gestão como sinônimo de gerência. 

No entanto, as trajetórias desses gestores também revelam outras fontes de leitura e 

produção de sentido, que, no cotidiano, materializam contradições. Se a SEEDUC 
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deseja imprimir um sentido único, as entrevistas nos permitem dizer que, apesar de uma 

posição hegemônica, em que se identificam processos de adesão, conformismos ou 

acomodações, também há espaço para a crítica e o pensar divergente, mesmo que muito 

pontual e fragmentado.  

 Considerando o espaço escolar como um espaço social no qual as vozes 

dissonantes falam, mesmo que por vezes a partir de sons quase inaudíveis, destaca-se o 

posicionamento de resistência como o do Gestor 4, por exemplo. Sua resistência passiva 

indica a objeção a concepção formal, imposta pelo órgão central. Certamente, nesse 

sentido, suas ações na condução do trabalho coletivo reflete tal posição, inserindo-se 

assim, na arena de disputa pela concepção de gestão.  

 O Gestor 2 entende a gestão como um desafio e a associa à modernização das 

instituições, aos instrumentos de padronização de práticas e à gestão de recursos 

financeiros demonstrando sua adesão e a coerência de suas ações com o que preconiza o 

modelo de gestão implementado pela SEEDUC – RJ. A cartilha “Saiba mais sobre a 

GIDE” apresenta os elementos mencionados pelo gestor ao se definir como sistema 

político, estratégico e gerencial, e ao orientar as unidades utilizando o método PDCA, 

ações corretivas e padronização das práticas. De acordo com a cartilha, a GIDE 

 

É um sistema de gestão que contempla os aspectos estratégicos, 
políticos e gerenciais inerentes à área educacional com foco em 

resultados. Tem como objetivo melhorar significativamente os 

indicadores da Educação, tendo como referência as Metas do IDEB 

estabelecidas pelo Ministério da Educação. (RIO DE JANEIRO, 

2011b) 

 

 Corroborando os princípios gerenciais da Gestão Integrada, em especial a 

padronização curricular, o gestor expõe sua opinião, caracterizando esse modelo. Dessa 

forma, acredita que é: 

 

Muito importante porque antes dessa gestão de dois mil e onze, 

funcionava assim, cada escola fazia um planejamento, então hoje nós 

temos mil quatrocentos e oitenta e oito escolas na rede estadual. Então 
você tinha mil quatrocentos e oitenta e oito elementos diferentes. 

(GESTOR 2) 
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 Na mesma direção, segue a exposição do Gestor 5 realçando o caráter técnico e 

instrumental do modelo de gestão. 

 

A GIDE tem ferramentas, eu vejo a GIDE como uma ferramenta, 
como uma padronização pra gente identificar os resultados porque 

antes a gente não tinha isso, nós fazíamos as mesmas coisas, mas a 

gente não tinha um olhar mais técnico pra aquela determinada 
atividade, então nós fazíamos. Mas através dessa atividade a gente 

pode verificar se o aluno, por exemplo, não foi frequente, então a 

GIDE ela tem de agregar também, ela é uma ferramenta importante 

porque ela nos ajuda a ter um olhar mais técnico e as vezes necessário. 
Você não pode ter só um olhar pedagógico, você tem que ter um olhar 

técnico é ele que vai apontar porque que você não atingiu aquela 

determinada... aquele determinado objetivo. (GESTOR 5)  

 

 O Gestor 4 também identifica a GIDE como uma ferramenta, porém, apresenta 

em sua fala um dado que remete a outra faceta e dimensão da política estadual que é a 

formação de gestores orientada para a compreensão, recepção e consequente aceitação 

da metodologia em questão. Desse modo, o gestor afirma que a GIDE 

 

É um instrumento, é uma ferramenta, ela não é ... Ela contribui para 
que a gente possa identificar situações, então pra mim a GIDE ela 

nada mais é do que uma ferramenta, ela não nos engessa apesar de 

alguns acharem isso, ela não existe para nos paralisar ou nos engessar, 
eu acho que é uma ferramenta que contribui. [...] Ela é uma 

perspectiva de gestão, agora é por isso que a formação desse gestor... 

depende muito da formação que esse gestor recebeu, eu acho. A forma 

de utilizá-la, a forma de vê-la e de utilizá-la no dia a dia da escola 
depende da formação que o gestor tem [...]. (GESTOR 4) 

  

 Em uma perspectiva de crítica ao funcionamento da GIDE na unidade escolar, o 

Gestor 3 indica que a GIDE é uma metodologia de controle e cobranças centrada em 

dados numéricos. A crítica recai sobre as ferramentas de diagnósticos e os instrumentos 

de avaliação com foco em resultados mensuráveis, que é central na política em questão, 

como se pode verificar a seguir: 

Eu acho que a GIDE poderia ser colocadadentro da escola de forma 

diferenciada, mandar alguém te orientar, para te instruir e não para só 
cobrar, só para fazer levantamentos numéricos e igualar todas as 

escolas unidades, porque cada unidade escolar tem uma peculiaridade. 
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Por exemplo, a nossa lida com o pessoal aqui da Mangueira, lida com 

problema de violência, violência urbana, violência familiar e eles 

chegam aqui, pelo menos é o nosso exemplo, querendo mostrar que 
estamos com índice de reprovação alto, se pega também aluno, alunos 

que vem no primeiro ano do município, sem a menor formação, sem 

base nenhuma. Exatamente eles veem o problema a surgir, a aparecer 
em cima da gente, nós e que começamos a detectar, então nós 

deveríamos fazer um trabalho no sentido de nos orientar, nos ajudar, 

não só chegar só cobrando, cobrando, cobrando... (GESTOR 3) 

 

 A fala do Gestor 3 também revela as dificuldades de relação com a SEEDUC, 

que implanta uma política, estabelece as metas e se ocupa na tarefa de cobrar os 

resultados ignorando as realidades escolares e seus desafios. A cobrança aparece como 

um elemento definidor da política, mas ao mesmo tempo não estabelece interlocução 

entre a secretaria e a escola. 

 Seguindo essa perspectiva, o Gestor 1 acredita que  

 

A GIDE é uma ferramenta excelente, porém, como eu disse para você, 

teríamos que ter tempo só pra se dedicar a essa questão burocrática. 

Funciona, ela identifica os problemas, a gente vê os dados, IDERJ, é 
isso aí, mas fica muito corrido, a vida da escola ela é muito corrida. 

Ou você se dedica a prática da escola, ao cotidiano da escola ou se 

dedica a GIDE, então a papelada... Então como fica? (GESTOR 1) 

 

 Em vários momentos, os gestores sublinham o tempo dedicado às questões 

administrativas e burocráticas como o grande definidor de suas atribuições. Nesse 

sentido, pode-se compreender os riscos de uma gestão escolar que se descola da prática 

pedagógica, fragmentando as atribuições e criando espaço para outros atores assumirem 

a gestão da escola, com o argumento de que essa parte deveria estar sob a 

responsabilidade de quem sabe fazer a gestão empresarial. Esse é um dos argumentos 

utilizados pela Seduce-Goiás para implantar as organizações sociais na gestão da escola 

pública.   

 A preocupação desse gestor é com o cumprimento das obrigações burocráticas, 

como organizar o cardápio da merenda de acordo com as determinações da SEEDUC ou 

o quadro de horários pelo fato de ter de responder posteriormente por cada falha nessa 
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organização. Isso o leva a ação centralizadora da gestão. Quando interrogado sobre as 

funções do secretário escolar e auxiliares na divisão das tarefas, o Gestor 1explicita: 

Há coisas que tem... Você não pode confiar em outra pessoa, tem que 

ser você, por exemplo, se botar quinhentas pessoas almoçando e 

jantando [...] você não pode confiar em ninguém, tem que ser você, 
por exemplo, o Bolsa-Família. (GESTOR 1) 

 

 A inquietação com essas questões, que podem gerar resultados positivos ou 

negativos para a gestão, conforme os resultados obtidos pela GIDE, é conflitante dentro 

da escola e impacta não só o trabalho do gestor como também o trabalho pedagógico no 

âmbito escolar. A perda de autonomia a favor de um projeto unificado de escola é a 

crítica do Gestor 7. 

Hoje as questões são mais voltadas para o administrativo porque é 
uma burocracia sem fim. O pedagógico passa longe e assim as escolas 

hoje não têm mais autonomia para criar sua própria escola. A gente 

vive assim atolada em projetos que não nos levam a lugar nenhum, 

então a escola perdeu seu foco pedagógico. Eu acho que cada unidade 
é uma particularidade, não dá pra você engessar como o governo quer 

engessar, ele engessa e acha que todo mundo tem que trabalhar 

daquela maneira, e não é porque cada escola é uma escola, cada escola 
é uma realidade diferente. (GESTOR 7) 

 

 Essas perspectivas apresentam ora a crítica, ora a resistência, ora a adequação às 

políticas em seu discurso, mas existe uma realidade da qual não se pode abster. Isso 

porque as políticas dessa natureza reforçam, por um lado, conformismo e acomodações 

que se expressam no cumprimento das atividades sem questionamentos ou resistências, 

como é o caso do Gestor 3, que afirma não ter dificuldade com nada, em relação à 

GIDE, pois ele cumpre ordens e “o que mandam fazer eu cumpro”.  Mas, por outro, 

fomentam a inquietação e o embate coletivo a favor de práticas de gestão mais 

democráticas.  

 As mobilizações organizadas pelo SEPE – RJ, historicamente, representam esse 

contraponto. E no período aqui abordado não foi diferente. Por meio desse canal de 

participação, desde o ano de 2011, os profissionais da educação fazem ecoar suas vozes 

contra as políticas dos economistas educacionais. 
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Figura 15 – Manifestações do SEPE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Figura elaborada pela autora a partir, respectivamente, das edições de Boletim do 

Sepe(04/11/2013), Boletim do Sepe(10/06/2011) e Mural do Sepe (21/03/2011). 

 

 O discurso da SEEDUC para justificar a implantação de uma metodologia de 

gestão que promova a qualidade da educação pauta-se no fortalecimento e na efetivação 

da gestão democrática da escola. Portanto, a principal de suas estratégias para enfrentar 

esse desafio é a Gestão Integrada da Escola. A produção dos decretos relacionados a 

essa questão está em conformidade com o que preconiza a Constituição Federal e a 

LDB, realçando a gestão democrática como princípio formal norteador de suas ações. 

Porém, substantivamente, os significados e práticas dessas políticas divergem com os 

princípios caros à gestão democrática.  

 Todavia, as intenções do legislador entram em conflito com as interpretações, no 

interior da escola, e com a execução das prescrições no cotidiano. Dessa forma, as vozes 
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dissonantes entre o grupo de gestores e professores, representados pelo SEPE, são 

exemplos das múltiplas dimensões da política que institui a GIDE e sua interlocução 

com outras políticas nesse campo, como o sistema de bonificação, o processo seletivo 

para diretores, as avaliações externas e o sistema de metas. É possível afirmar, portanto, 

concordando com Souza (2009), que a gestão educacional/escolar é um “fenômeno 

político” e se institui em espaços de confrontos e disputas entre diferentes agentes em 

posições opostas e até mesmo antagônicas.  

 Nesse sentido, o discurso da gestão democrática, expresso na proposta em 

questão, é confrontado com as condições e possibilidades de sua real efetivação, das 

possibilidades de ultrapassar a condição de princípio formal e se constituir em um 

princípio substantivo.  

 Retoma-se a análise de Cury (2002) concordando em elucidar que a gestão, por 

sua etimologia, traz em si o caráter democrático. No entanto, em contraposição a essa 

perspectiva, o governo do estado do Rio de Janeiro, ao se fundamentar na concepção 

contemporânea de gestão, inspirada na abordagem da Nova Gestão Pública, organiza a 

gestão da educação negligenciando o seu caráter democrático e os elementos 

imprescindíveis que a compõem.  

 Ao desconsiderar a dimensão política e realçar a autoridade dos processos 

administrativos, a política de organização e gestão da educação estadual exclui a ação 

humana, dos agentes em movimento de interação, da dinâmica particular da escola. Para 

além, cerceia a participação, a autonomia, as elaborações coletivas e a construção da 

própria democracia. A gestão democrática, nesses termos, esvazia-se de sentido e se 

afirma como mais uma ideologia neoconservadora, pois consiste em uma abstração que 

parece se concretizar, mas que, de fato, não se realiza.  

  Da mesma forma, emprega-se o discurso da qualidade ou da má qualidade da 

educação pública como uma ideia universal. A construção desse consenso vem justificar 

a utilização de mecanismos de controle da gestão e do trabalho pedagógico, sobretudo 

pela avaliação e a desresponsabilização do Estado com a educação, especialmente no 

que diz respeito ao seu financiamento, à promoção de condições efetivas de 

aprendizagem e à valorização dos profissionais da educação.   
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 A qualidade desejada pela Gestão Integrada da Escola se identifica com aquela 

que consiste em priorizar os resultados, orientando-se pela lógica competitiva do 

mercado. Nessa concepção, as avaliações externas ocupam a centralidade no processo 

de “medição” da qualidade. Portanto, essas duas questões serão tratadas em conjunto.  

 É importante relembrar que a reestruturação da gestão educacional e escolar do 

estado do Rio de Janeiro ocorreu, principalmente, a partir da “constatação” de que a 

oferta do ensino da rede pública estadual não atendia ao padrão mínimo determinado 

pelas metas do MEC. Isso aconteceu quando se verificou que o estado havia ficado 

abaixo da média no ranking nacional da educação.  

 No dia 3 de janeiro de 2011, o jornal O Globo anunciava: 
 

 

Os números do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 
(Ideb), divulgados em julho, revelaram um quadro grave das escolas 

estaduais de ensino médio no Rio. As unidades do estado mantiveram 

a mesma média alcançada em 2007: 2,8. É o segundo pior índice do 
país. (JORNAL O GLOBO, 2011) 

 

 

 Considerando o baixo desempenho dos alunos, o Secretário de Educação 

acredita que a implantação do plano de metas levaria a educação do estado a ocupar as 

primeiras posições do ranking, ficando até o 5º lugar.  Em 2013, como se pode observar 

na figura 16  (IDEB – Ensino Médio),  a meta foi superada. O estado alcançou o 4º 

lugar no score nacional. Em seguida, a figura 17 (Desempenho do estado no ENEM) 

mostra o estado entre os 10 no ranking das escolas públicas estaduais no Enem. 

Figura 16 – IDEB – Ensino Médio 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Rio de Janeiro, 2014. 
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Figura 17 – Desempenho do estado no ENEM 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
Fonte: Rio de Janeiro, 2014 

 

 O Secretário de Educação alcançou a meta projetada, mas a realidade das escolas 

se distanciava das projeções da SEEDUC, pois, enquanto nas avaliações externas os 

alunos obtinham sucesso, nas avaliações internas, bimestrais, ocorria o contrário.  

  As entrevistas revelam dados controversos e intrigantes que evidenciam uma 

determinada concepção de qualidade que, vinculada à avaliação do desempenho escolar, 

é orientada para atribuir maior relevância aos aspectos quantitativos interessantes e 

pertinentes à gestão educacional implementada, ou seja, a GIDE pode ser entendida, 

também, como um sistema centrado no controle da qualidade da educação e da 

avaliação (seus resultados) e tem suas interfaces nas políticas do sistema de bonificação 

e de metas e seus desdobramentos. 

 Em conversa com o Gestor 1 durante a pesquisa, perguntou-se se a GIDE tem 

alguma interferência na construção do projeto político-pedagógico, nas normas e 

regulamentos internos ou seria apenas, como relato do próprio gestor, um ótimo 

instrumento de diagnóstico e resultados. Assim ele responde: 

 

Eu acho que a GIDE ela é um instrumento muito grande daquela parte 

teórica, agora na prática às vezes foge. Não é bem aquilo que a gente 

pensava. Os alunos aqui depois da entrada da GIDE a gente sabe, 
eu,eles têm se dado bem nessas avaliações externas, porque na 
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avaliação interna ele leva pau. Lá no SAERJINHO eles estão se dando 

bem pra caramba, estão a frente dois pontos e lá alguma coisa. Se o 

ano acabasse hoje, sessenta por cento ia ficar reprovado. A gente sabe 
também que chega ao final do ano, quer dizer, se fosse com esse 

resultado que a gente apresentou semana passada, a gente sabe que 

chega ao final do ano e muitos professores acabam, mas porque só 
agora no final do ano... Sessenta por cento até agora seriam 

reprovados. E chagando no final a gente reverte essa situação.  Aí 

aparece lá no GIDE o farol verdinho, não vermelhinho como a gente 

está. 
 

Documentador: Por que bomba no SAERJ e nas internas...? 

 
Isso é uma pergunta difícil – E conclui: Vamos deixar pra eu não falar 

besteira... 

 

 A avaliação do SAERJINHO é realizada bimestralmente e visa acompanhar o 

desempenho dos alunos durante o ano. Esse indicador é calculado pela proficiência em 

Língua Portuguesa e Matemática e pelo índice de aprovação. A meta é progressiva com 

base na meta anual, que é individual, para cada escola. Assim, no 1º bimestre, a meta é 

atingir 70% do nível de proficiência, no 2º, 80% e no 3º bimestre 90%.  

 

Figura 18 – Evolução do Iderjinho- Anos finais do Ensino Fundamental 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Rio de Janeiro (2015). 
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Figura 19 – Evolução do Iderjinho – Ensino Médio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Rio de Janeiro (2015). 

 

 A análise que o estado realiza desses dados gerais, ou seja, da média bimestral 

de todas as escolas por nível, é evolutiva, pois se observa o crescimento ou o declínio 

desse indicador com base no primeiro ano. Porém, não é mencionado no livro de 

governança 2015, fonte desses dados, nenhum padrão estadual para essa avaliação. A 

lógica é individualizar o ranking, por escola e por aluno, promovendo a concorrência e a 

competitividade interna, dentro da própria rede. O mesmo acontece com a avaliação do 

SAERJ. A concepção que conduz esse processo muito se aproxima do modelo de 

responsabilização de cunho mercadológico, como visto no capítulo II, no qual se 

reforçam as diferenças individuais, os talentos e performances na mesma medida em 

que se ampliam as desigualdades escolares. A divulgação dos premiados, dos melhores 

scores, não coaduna com os objetivos educacionais e sim com aqueles que pretendem 

legitimar as escolhas políticas de determinados grupos. A figura 20 conclui essa 

intervenção.  

 

 



179 

 

Figura 20 – Notícia – Lista de premiados no Saerj- 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Site SEEDUC – RJ 

 

 Retomando o problema do gestor que tem, em sua escola, 60% de dos alunos 

com chances de reprovação no terceiro bimestre, mas que na reta final a situação é 

revertida para que na GIDE os números garantam um farol “verdinho”, recorre-se à 

experiência norte-americana relatada por Raviche (2011). Diante da fixação do sistema 

educacional pelos testes padronizados e pela mensuração, a autora conclui que aquilo 

não teria nada a ver com a preocupação com a aprendizagem e sim com questões 

políticas maiores e de responsabilização. E foi, portanto, essa responsabilização sobre os 

agentes que compõem a escola que propiciou as práticas de falseamento da realidade. 

Então, como passar de um farol vermelho para o verde? Mas não foi apenas a fala do 

gestor que contribuiu para essa compreensão, o seu silêncio falou também, e mais, falou 

do lugar e do cargo que ele ocupa e suas contingências.  

 Essa situação não ocorre apenas em uma das escolas da rede pública estadual, 

pois se pode apreender, a partir dela,que o modelo de gestão educacional, na disputa 

pela qualidade do produto do processo educativo, forja o contexto em que os agentes, 

nos diferentes níveis, se mobilizam e recriam as práticas. A forma diferente de executar 

o trabalho, seja burlando ou transgredindo, se realiza na lacuna existente entre a “ação 

prescrita e ação real”, como bem observou Lima (2001), o que se reflete no poder de 

ação da gestão sobre o trabalho do gestor e de outros integrantes da escola.  
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 O gestor a seguir apresenta, em sua fala, uma situação similar àquela relatada 

acima e vai além questionando os objetivos e finalidades da educação ofertada pelo 

estado. Isso porque o modelo de gestão, na prática, traduz qualidade em resultados, 

avaliação em mensuração, quantificação, restringindo os conceitos de gestão, qualidade 

e avaliação e sua importância no processo educativo. Assim se tornam compreensíveis 

as inquietações do Gestor7, que expõe:  

 

Na verdade você não consegue encaixar o pedagógico porque você 

não sabe o que o estado quer, o estado quer bons resultados ou ele 

quer simplesmente números, aprovação? Então, na verdade, nós não 
sabemos o que o estado quer, por exemplo, tem uma reprovação 

grande, mas tem resultados ótimos no SAERJ, no ENEM, é isso que 

interessa ao estado? Não porque se eu provar de uma forma sem 
validade lógica que os resultados vão ser ruins, gente isso é fato. 

Então na verdade o estado ele não sabe o que ele quer como resultado 

da educação que ele está oferecendo. (GESTOR 7) 

  

 O Gestor 4posiciona-se favorável aos mecanismos de gestão encontrados pela 

SEEDUC para melhoria da qualidade da educação. Revela, em sua entrevista, que 

encontrou resistência de professores quando a GIDE foi implementada em sua escola. 

Porém, a questão que se mostrou mais preocupante, no decorrer desses quatro anos, foi 

a aprendizagem e a aprovação ou não do aluno. O diretor relata que realizou uma 

reunião pedagógica no início do terceiro bimestre, agendada previamente, na qual 

apresentou os resultados das avaliações elaboradas e aplicadas pelos professores das 

diferentes disciplinas. Constatou-se um número elevado de reprovações, sobretudo em 

Matemática. Naquela reunião não encontraram nenhuma alternativa para resolver o 

problema. Ao final do relato, foi perguntado, de forma redundante, se o resultado 

apresentado referia-se às avaliações internas ou externas, sendo obtida a seguinte 

resposta: 

 

É interno. Até porque o nosso resultado do SAERJ é excelente. A 

gente tem isso, o resultado interno não atinge a meta, tem tempo, fica 
ali naquele zero vírgula alguma coisa e não sai dali. No SAERJINHO 

nós estamos lá em cima, atingimos as metas todas, recebemos 

parabéns, ganhamos prêmios, mas dentro não sai daquilo ali. 
Reprovamos muito internamente. E quando trazemos isso pra 

discussão, a discussão também fica ali travada, entendeu? (GESTOR 

4) 
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 Questionou-se: Você tem uma noção do porquê dessa diferença? 

Então, os resultados de primeiro bimestre, a gente entende que contém 

uns conteúdos anteriores, mas o segundo e o terceiro bimestre não, já 

é currículo mínimo. Então na minha opinião, o que acontece 

internamente, existe alguns colegas que ainda estão seguindo muito 

aquela linha tradicional, demais, o ensino tradicional permanece, 

prevalece, então prova na escola, o aluno ele não está entendendo, está 

demonstrando que não está entendendo, ele continua da mesma 

maneira, e continua com a prova da mesma maneira. [...] Tem outros 

instrumentos para os alunos, não somente a internet, mas aí tem 

materiais que a gente recebe do Ministério da Educação que não são 

aproveitados porque a gente está ali, aula tradicional, a velha forma de 

cobrar, a velha maneira de fazer, tem outros fazeres que podem 

também serem utilizados, eu sei que isso também é uma tendência 

nossa na educação, então agarra naquilo ali como se fosse um bote, o 

último bote do Titanic, só que a gente tem que tentar coisas novas, 

principalmente quando a gente está vendo, e essa é uma dificuldade, 

eu tenho noventa por cento da turma com nota vermelha, na pedagogia 

a gente discute isso tanto, noventa por cento não é vinte, não é dez por 

cento, temos noventa por cento dos alunos com nota vermelha, os 

meus alunos todos com nota vermelha, isso não pode sinalizar que 

existe alguma coisa errada com o menino, na minha forma de falar 

com ele, será que o que eu estou comunicando não está sendo 

entendido. Eu acho que tem muito aí, nessa situação. E aí eu fico 

reprovando, reprovando em nome desse discurso, eles não querem 

nada. Peraí mas olha só, fulano, fulano, fulano e fulano estão bem na 

disciplina tal, tal, tal tal...mas não estão bem em português e 

matemática, o que está havendo? Porque eles estão bem em todo o 

resto das disciplinas, são frequentes, são assíduos, tem bom 

rendimento, enfim tem uma série de questões que a gente tem 

dificuldade de fazer essa análise ainda, no campo educacional. 

(GESTOR 4) 

 

 Nesse relato, está presente mais uma vez a distância entre o alcance das metas 

estabelecidas pelas avaliações externas e a aprovação nas avalições internas. Isso 

explica o equívoco da supervalorização da avaliação estandardizada, elaborada por 

grupos externos à escola. A avaliação do SAERJ é aplicada por professores de outra 

escola e o SAERJINHO pelos professores que estiverem em turma na data marcada.  

Essas avaliações são utilizadas como instrumento de controle da gestão, do conteúdo e 

do trabalho docente. Nessa lógica, segue a execução do Currículo Mínimo como forma 

de uniformização da educação para fins competitivos. Essa abordagem no campo 

educacional relaciona a avaliação ao sistema de bonificação e ao sistema de 
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responsabilização. Como explanado no capítulo anterior, verifica-se que recai sobre os 

professores a responsabilização, e consequente culpabilização, pelo insucesso dos 

alunos adequando-se a uma abordagem de responsabilização profissional. O Gestor 4 

atribui ao professor e à sua “forma” de fazer a responsabilidade por esse insucesso.   

   

 Seguindo as normatizações, o Gestor 2 analisa a relação da avaliação e a 

qualidade da educação, pautando-se na Portaria SEEDUC/SUGEN n. 419 de 2013 e 

utiliza os seguintes argumentos: 

 

Vamos lá. A avaliação escolar. Eu falei pra você da Portaria 419, 
desde 2013. Essa Portaria 419, ela é um manual que só vai tratar da 

avaliação especificamente, então o que é a avaliação, como ela pode 

ser feita, como ela deve ser feita, propostas e etc e tal. Então hoje falar 
de avaliação dentro da escola é muito importante, porque você tem de 

certa forma dar um corpo delinear, um norte que a escola incentiva. E 

nós temos professores que seguem as orientações, e professores que 
de certa maneira acabam não seguindo, então a avaliação é importante 

porque ela vai influenciar diretamente em quem? No índice fluxo. No 

IF o ensino nada mais é do que a avaliação interna da escola, a gente 

chama de a moda interna é a relação professor-aluno diretamente, ou 
seja, é a prova que eu vou aplicar no aluno, o aluno não obteve uma 

nota satisfatória, aí eu entro com o trabalho de recuperação pra poder 

lançar no sistema informatizado, na conexão, a nota do nosso aluno. 
Trabalhar, falar de avaliação hoje pra gente é muito importante. A 

escola adota a 419? Sim, todo conselho de classe e nas reuniões 

pedagógicas, a gente manda notificação por e-mail, para os 
professores, para que a 419 possa ser pacificada nesse sentido, adotada 

nesse sentido. (GESTOR 2) 

 

 A Portaria SEEDUC/SUGEN n. 419, de 2013, estabelece normas de avaliação 

do desempenho escolar e foi entregue aos gestores com um manual de orientações para 

sua operacionalização. O depoimento elucida o papel do gestor na consolidação da 

metodologia de gestão implantada pela SEEDUC. Ele se compreende como a voz da 

Secretaria de Educação dentro da escola e, nesse sentido, no exercício do poder que 

cabe ao seu cargo, pretende pacificar os professores inquietos, agitados e relutantes em 

executar o que estabelece a Portaria. O foco dessa resistência é que o SAERJINHO é 

uma avaliação externa à escola, elaborada pela SEEDUC em parceria com o Centro de 

Políticas Públicas e Avaliação da Educação, da Universidade Federal de Juiz de Fora 

(CAED), e se tornou, por força de portaria, um instrumento avaliativo obrigatório aos 
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professores da rede pública estadual. Sendo assim, o parágrafo 5º, do artigo 4º, 

determina que: 

 

A Avaliação Diagnóstica Bimestral do Processo Ensino-

Aprendizagem - SAERJINHO, aplicada nos níveis de ensino, 

anos/séries, disciplinas e bimestres definidos pela SEEDUC, é um dos 
instrumentos avaliativos obrigatórios para composição da nota 

bimestral do discente, com valor/nota definido (a) pelo Professor, e 

deverá ser registrada no Diário de Classe ou outro instrumento 
indicado pela SEEDUC, bem como no Sistema Eletrônico de Registro 

Escolar. (RIO DE JANEIRO, 2013) 

 

 Ainda na arena de disputas, a concepção de avaliação com ênfase nos resultados, 

nos escores e nos modelos estandardizados é contraposta pela perspectiva do SEPE. A 

representante, respondendo à entrevista direcionada, afirma que as avaliações externas 

 
São elaboradas por técnicos alheios ao cotidiano da escola e suas 

especificidades, esses exames servem, não a um diagnóstico 

educacional, mas a uma aferição do trabalho docente para a 
bonificação. [...] As avaliações externas deveriam ser um instrumento 

de diagnóstico do processo de ensino na rede. Tal como foi instituída, 

ela só serve para culpabilizar o corpo docente e discente e para 
classificação das escolas e do próprio estado no IDEB. 

(REPRESENTANTE DO SEPE – RJ) 

 

 No decorrer desses quatro anos, o SEPE fez ouvir sua voz nas assembleias, no 

embate com o governo durante os períodos de greves. Além das questões de valorização 

do magistério e dos profissionais da educação, estariam em pauta a melhoria das 

condições de trabalho, a melhoria substantiva da qualidade da educação e a revisão do 

processo de avaliação.   

 As diversas formas de manifestação do Sindicato Estadual dos Profissionais de 

Educação do Rio de Janeiro retratam não apenas a luta e as reivindicações por 

condições objetivas de trabalho que estariam em pauta, mas demarcam, sobretudo, o 

posicionamento dessa instituição de enfrentamento e disputa por concepções 

fundamentais para a redefinição do campo educacional, como as de qualidade e 

avaliação.   
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 Circularam pelas escolas públicas estaduais panfletos acreditando que a 

educação pública de qualidade seria possível pautada em bases mais democráticas.  

 

Figura 21 – Panfletos do SEPE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fonte: Site do Sepe 

 

 As informações colhidas nas entrevistas realçam a dinâmica do espaço escolar e 

a voz de seus agentes.  Através dos depoimentos, pode-se confirmar que a GIDE é mais 

um mecanismo de gerenciamento da escola que segue os parâmetros das políticas 

educacionais que vêm se desenvolvendo no país desde a década de 1990 e se 

intensificam nos dias atuais. 



185 

 

 A GIDE inaugura, na rede pública estadual de educação, uma nova burocracia 

mediada pela exatidão e infalibilidade dos recursos tecnológicos aplicados ao controle 

da gestão. Como um modelo pronto, elaborado por uma empresa privada, seus métodos 

são próprios desse setor, o que causou o estranhamento de uns gestores e a adesão de 

outros. Contudo, o foco de suas ações é o produto final, ou seja, o resultado obtido no 

processo de “transmissão do conhecimento”.  

 Essa abordagem gerencialista centra-se na avaliação, não como um processo 

formativo, mas como forma de medição e aferição da qualidade da educação pública 

estadual. Nesse sentido, a pesquisa mostra o trabalho dos gestores nessa direção. 

Mesmo não concordando inteiramente com a concepção imposta, os gestores conduzem 

e coordenam o trabalho pedagógico visando ao alcance das metas. Essa é uma realidade 

a qual não podem se abster, uma vez que as exigências e contingências do cargo limitam 

ações contrárias.  

 Cabe ressaltar que os testes padronizados não foram implementados com a 

GIDE, visto que eles antecedem a essa política. No entanto, é essa gestão que controla o 

produto das avaliações. Desse modo, ao exercer o controle sobre os resultados, exerce 

também o controle do trabalho pedagógico e do trabalho do gestor. É na contramão 

dessa concepção que as resistências de professores e de sua representação pelo SEPE-RJ 

se dão. Portanto, é na disputa pela autonomia pedagógica, pela avaliação e por uma 

qualidade socialmente referenciada, que as vozes dos agentes no campo educacional se 

destoam. 

 Para além, a ação da Gestão Integrada da Escola se inter-relaciona com outras 

políticas implantadas pelos governos e que impactam diretamente as escolas 

promovendo a competitividade, a responsabilização, as desigualdades escolares e os 

silenciamentos. A fixação no sistema de metas e as bonificações corroboram as táticas 

de ocultação e falseamento da realidade, assim como a meritocracia segrega e silencia.  

 As diferentes interpretações acerca das implicações da GIDE no contexto escolar 

confirmam os processos que se delineiam na prática da política, os conflitos, os pontos 

convergentes e as disparidades entre os discursos. Contudo, o estabelecimento dessa 

nova cultura organizacional, que vem impor a melhoria da qualidade da educação 

referenciada em valores, em quantitativos, tem mobilizado a educação estadual, 

construindo consensos, adesões e conformações, mas tendo de enfrentar a luta por uma 
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gestão genuinamente escolar para os fins e objetivos educacionais e não 

mercadológicos. 

 Embora a análise realizada nesse capítulo não tenha a pretensão de mostrar a 

problemática que envolve a implementação e execução da GIDE, bem com as 

implicações no cotidiano escolar de forma generalizada, abarcando a totalidade da rede 

pública estadual de educação, pretendeu-se, a partir de um pequeno recorte da realidade, 

aventar os consensos e disputas instaurados nesse contexto.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



187 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Este estudo teve como objetivo analisar a Gestão Integrada da Escola, uma 

política educacional implementada pela Secretaria de Estado de Educação do Rio de 

Janeiro, no ano de 2011, como consequência da introdução da lógica gerencialista no 

contexto escolar. E, ainda, objetivou avaliar, sob a perspectiva de gestores, as 

implicações da materialização dessa política através dos processos de resistência, 

acomodações e conflitos que reportam à distância entre a política como texto e a prática 

da política, o que, consequentemente, remete às alterações no trabalho administrativo-

pedagógico e escolar. 

 A trajetória desta pesquisa apresentou, já em sua formulação inicial, dois 

desafios para a pesquisadora. O primeiro encontra-se na escolha do objeto, uma política 

aplicada à educação pelo governo do estado que se encontra, ainda, em sua fase inicial 

de implantação. Enfrentar, à curta distância temporal, pode ser um limitador para a 

apreensão da política em todas as suas dimensões, para a percepção de lacunas que se 

abrem com o tempo, e que também são preenchidas, e para a análise dos impactos no 

contexto da prática. Entretanto, ao aceitar o desafio, acredita-se nas possibilidades de 

estabelecer uma relação teórica com as particularidades que se apresentam em um 

objeto do presente. Entendo, ainda, ser este tempo passível de conhecimentos e de 

desvelamentos.  

 A outra questão que foi se manifestando como desafiante no decorrer do 

trabalho consistiu na abordagem da perspectiva de gestores acerca da política. Esses 

agentes estão na ponta do processo de introdução da política no contexto escolar e são 

eles os receptores primeiros das orientações estabelecidas pelo órgão central. Estão, 

pois, devidamente preparados e muitas vezes alinhados à política do governo estadual. 

Perceber o movimento de implementação e prática de uma nova gestão escolar, a partir 

dessa interlocução, seria um grande desafio de investigação, interpretação, escuta e 

compreensão. Mas a pesquisa é feita pelas escolhas do pesquisador, portanto, de sua 

observação, de sua ação e de sua reflexão. Então, apartir dessa exposição, apresentam-se 

algumas considerações. 

A análise realizada nesse percurso teve como norte metodológico a análise da 

política pela compreensão dos contextos em que foram concebidas e produzidas 
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formalmente e pelo  contexto da prática que engloba a sua implementação e execução. 

Embora muitas vezes esses contextos se apresentem isoladamente, em momentos 

diferentes no decorrer do texto, é importante ressaltar que se trata apenas de um recurso 

de exposição visando localizar e compreender suas especificidades. Contudo, em seu 

entendimento cíclico, pontua-se que esses contextos são indissociáveis e podem se 

configurar concomitantemente.    

A pesquisa buscou compreender um objeto específico, de âmbito local, que é 

influenciado por discursos e práticas que ocorrem em espaço-tempo e contextos mais 

amplos. De acordo com a metodologia de análise utilizada, a implementação de um 

determinado modelo de gestão nas escolas da rede pública estadual é conduzida por 

uma rede de determinações que se formulam, principalmente, no campo político e 

ideológico no qual estão inseridas as questões educacionais mais amplas.   

Nesse sentido, observou-se que as transformações do campo educacional 

brasileiro têm sua relação com os processos de reestruturação social, econômica e 

política ocorridos, nas últimas décadas, em esfera global. Nessa arena, sob a égide do 

neoliberalismo, reorientam-se as finalidades da educação e os processos formativos 

sistematizados pela escola que estariam voltados para atender às necessidades 

competitivas do mercado capitalista.  

Para tal, produz-se o discurso de desconstrução do público, da ineficiência do 

Estado e de suas instituições a favor de uma nova burocracia entendida como a Nova 

Gestão Pública. Esta apresenta os princípios que orientam as reformas gerencialistas 

empreendidas no setor público, incluindo a educação. 

O fio condutor das reformas educacionais é produzido pela retórica da má 

qualidade do ensino público ofertado à sociedade. No Brasil, esse discurso é difundido 

pelas mídias, incorporado pelo senso comum e reproduzido nas políticas educacionais, 

principalmente sob a influência e o financiamento de organismos internacionais. Nesse 

contexto, a gestão e a organização dos sistemas educacionais são realçados, uma vez 

que a proposição política estaria pautada no estabelecimento de uma nova gestão 

pública para a melhoria da qualidade da educação. 

Verifica-se, então, a mobilização de estados e municípios para envidar esforços 

na elaboração de políticas que atendessem às necessidades de melhoria da qualidade e 
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que estivessem de acordo com os modelos gerencialistas de renovação do público, a 

partir da utilização de práticas próprias do setor privado. A organização e a gestão 

educacional, nesse sentido, são concebidas como qualquer outra organização produtiva 

capitalista.  

Entretanto, evidencia-se, no campo educacional, a disputa pela concepção de 

qualidade. Em detrimento daquela concepção que se reporta à qualidade total, à eficácia 

do processo e aos resultados mensuráveis, afirma-se a concepção de qualidade 

socialmente referenciada, exemplificada nos documentos da CONAE. 

Confirmou-se que a Gestão Integrada da Escola é uma política focalizada que se 

adequa aos paradigmas mercantis para a educação. Está alinhada com as concepções de 

sociedade, de formação humana e educação que dialogam com as transformações 

sociais, econômicas e políticas mais amplas, de acordo com o projeto neoliberal.  

Alinha-se, ainda, aos princípios e práticas da NGP pela característica de suas ações e 

instrumentos. Dessa forma, apresentou-se como uma metodologia de gestão, inscrita na 

política de governo para a educação, cujo objetivo estaria relacionado com a elevação 

do estado no ranking nacional produzido pelas avaliações externas.  

A política implementada pela Secretaria de Estado de Educação do Rio de 

Janeiro tem como objetivo a melhoria da educação a partir da reorganização da gestão 

educacional. Vale-se do discurso da crise educacional para introduzir, implicitamente, 

concepções e práticas que alteram a função do sistema educacional introduzindo a 

formação para o mercado de trabalho, a competição, a meritocracia, a avaliação com 

foco em resultados, o controle da qualidade e do trabalho pedagógico e a 

responsabilização. 

Ao eleger como objetivo os resultados quantificáveis, o modelo de gestão se 

afasta da natureza e das finalidades da educação, que estaria relacionado ao caráter 

formativo de produção social e política e ainda com os princípios de gestão democrática 

que se esvaziam de sentido diante das práticas discriminatórias e excludentes inscritas 

no sistema da meritocracia e do reconhecimento por resultados. Essas práticas de 

controle da qualidade do trabalho escolar têm servido apenas para ampliar a 

concorrência entre as escolas e não para promover as mudanças necessárias e efetivas. 

O contexto da prática pode ratificar essas afirmações.  
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No contexto da prática, a partir da perspectiva dos gestores no que diz respeito à 

categoria gestão educacional/escolar, compreendeu-se que a Gestão Integrada da Escola 

consiste em uma metodologia de gestão que segue na contramão do que se acredita e 

está referenciado nos estudos sobre o campo. Os depoimentos revelaram que a 

abordagem da GIDE se apresenta de forma antagônica ao que caracterizaria a gestão da 

escola. Enquanto a gestão escolar tem como pressuposto coordenar as atividades para 

que haja o bom desempenho no processo ensino-aprendizagem, tendo como objetivo a 

escola, a GIDE coordena e controla o trabalho pedagógico visando aos resultados, tendo 

como objetivo o cumprimento das metas e melhores lugares nos escores das avaliações 

externas. Essa perspectiva negligencia, portanto, as determinações do espaço escolar e 

os sujeitos envolvidos no processo.   

Nessa perspectiva equivocada, verificou-se, ainda, que os gestores, mesmo 

aqueles que se adequaram e se acomodaram à proposta, identificaram alterações em 

suas atribuições, sobretudo pela maior relevância do caráter administrativo em relação 

ao caráter pedagógico do trabalho. Essa dicotomia responde aos interesses de 

aproximação da administração da escola pública com a administração da empresa 

privada. Nesse sentido, o gestor/diretor é entendido como administrador, mais uma vez 

descaracterizando a gestão que é específica da escola.  

Instaura-se uma nova burocracia incrementada por aparatos tecnológicos de 

controle do trabalho docente e discente, do ensino e do currículo. O cumprimento das 

normas e prescrições passam, portanto, por esse sistema de controle. No entanto, 

escapam dos olhares da SEEDUC, do que está posto na política como texto, os 

conflitos, as práticas e os eventos que ocorrem no cotidiano e não estão previstos e 

passíveis de serem controlados por esses instrumentos. Por um lado, essas situações 

podem indicar a elaboração de táticas pelos agentes que viriam a transgredir ou 

modificar, de alguma forma, as normas, constituindo processos de renormatização na 

prática. Por outro, gera o tensionamento entre a gestão e as complexidades da escola 

frente às imposições da SEEDUC e a um sistema de responsabilização e sanções. 

A GIDE apresentou, em sua efetivação, interlocução com o sistema de 

bonificação, o sistema de metas e o processo seletivo interno. Compreende-se que essas 

políticas incidem, especialmente, no consenso que se estabeleceu acerca da avaliação 

como controle da qualidade da educação. As metas são determinadas como expectativas 
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de sucesso escolar e, logo, de qualidade. Os instrumentos da GIDE registram, 

acompanham e controlam o alcance das metas e o desempenho dos estudantes nas 

avaliações, definindo a bonificação para a unidade escolar. A garantia de funcionamento 

dessa engrenagem articulada é a cooptação do gestor, figura fulcral em qualquer modelo 

de administração escolar, pelo processo meritocrático de seleção interna.  

Os consensos construídos pelo discurso da crise da educação estadual que 

postulava a melhor qualidade do processo ensino aprendizagem, das escolas e seus 

profissionais; um sistema de avaliação que pudesse traduzir em números a realidade 

escolar e uma nova forma de organizar a gestão e o trabalho escolar foram instituídos, 

sobretudo, por instrumentos legais e formais impostos ao sistema educacional, 

determinados pelo órgão central.  

Todavia, como foi observado, no contexto da prática,  no espaço escolar essas 

questões vão se desconstruindo pelas vozes dissonantes que são particulares desse 

espaço. Assim, seja pela resistência dos professores, pelo posicionamento análogo ao da 

SEEDUC pelos sindicalistas ou até mesmo na perspectivas dos gestores entrevistados 

emergem as concepções divergentes em disputa nessa arena. Enfim, o entendimento 

mecanicista da escola apresentado pelas políticas, sobretudo pela GIDE, ratifica a 

adesão do estado às ideias que vêm se desenvolvendo nas esferas macro e meso das 

políticas educacionais. Nesse campo conflituoso e de disputas, o governo demarca sua 

posição em consenso com as perspectivas gerencialistas da educação, a favor da 

padronização do ensino e da educação estadual como indicativo e abertura à 

privatização da educação pública.   

Não obstante, as informações obtidas sobre a avaliação são os indícios de que 

uma política que visa à melhoria da qualidade da educação deve ser pensada sob outros 

parâmetros diferentes daqueles de atendimento às necessidades e aos interesses políticos 

e mercadológicos. O hiato existente entre o resultado das avalições internas e os das 

avaliações externas realizadas pelos alunos da rede corrobora a distância entre a 

concepção da política, sua produção e suas implicações na prática. 

Ressalta-se que este estudo apreendeu os desdobramento da política em sua fase 

preliminar de implementação. Considerando, especialmente, o recorte da pesquisa 

empírica não teve a pretensão de refletir uma totalidade, ou seja, abarcar a realidade da 

rede de educação pública estadual. Sabe-se que devido a abrangência do tema e suas 
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complexidades ainda existe muito a ser pensado e analisado como um esforço 

intelectual que pretenda investigar as lacunas que permanecem intrigantes.   

Como contribuições deste estudo, ressalta-se a figura do diretor/gestor. Embora 

tenha se observado que o modelo GIDE traz implicações para o trabalho do professor, 

isso visto pela perspectiva do SEPE-RJ e pela proposta de condução da gestão do 

trabalho escolar e da obtenção de resultados, a GIDE impacta diretamente o diretor 

escolar. Em exposições contraditórias que refletiram resistências (deles ou dos 

professores) e conformações com a gestão, compreendeu-se a centralidade desse sujeito, 

que Paro (2015, p.95) afirma ser um “dirigente sui generis para um trabalho singular”.  

Essa perspectiva consiste em analisar criticamente a concepção de educação e os 

objetivos que a escola deseja alcançar para a formação humana, que é exercida entre 

sujeitos que se relacionam e se comunicam. Implica refletir ainda sobre o trabalho 

pedagógico, atividade fim da gestão escolar, e sobre o do diretor como o coordenador de 

um trabalho que é inerente à escola. 

Conclui-se que a escola é um espaço de conflitos, lutas e resistências, não é 

apenas o local onde o conhecimento sistematizado se constrói, é, pois, um espaço 

singular de encontros e confrontos de ideias entre os agentes que buscam ali se 

estabelecer como sujeitos e profissionais.  Considerando essa afirmação, entende-se 

que, nos limites deste trabalho, a política de gerência (porque não é de gestão escolar) 

aplicada às unidades escolares do estado do Rio de Janeiro, a GIDE, é conduzida por 

interesses políticos, econômicos e mercadológicos, e não genuinamente educacionais. 

Portanto, sua prática não é efetiva, pois existe entre a concepção da política e sua 

materialização um conflito de objetivos. Para além, o modelo de gestão imposto não se 

identifica com as características de uma gestão democrática, logo a incoerência entre o 

discurso e as ações não é legitimada pelos agentes que compõem a comunidade escolar. 

Aponta-se como possibilidades para estudos futuros estender a pesquisa a um 

grupo maior de gestores, entendendo que estes são determinados pelas políticas e 

contingências do cargo, mas que também são eles determinantes na construção de 

consensos e na disputa por uma concepção de gestão estadual comprometida com o 

trabalho pedagógico e com a formação integral dos sujeitos.  
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Anexo A – Árvore de Soluções 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Rio de Janeiro, 2015 
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Anexo B – Roteiro de Entrevista com os gestores 

 

 

 

PROJETO DE PESQUISA: 

GESTÃO EDUCACIONAL DOS ESTADOS DE GOIÁS E DO RIO DE 

JANEIRO (2011-2014) 

Pesquisadora: Sheila Santos de Oliveira 

Orientadora: Profª Drª Miriam Fábia Alves 

 

ENTREVISTA 

1 - IDENTIFICAÇÃO: 

UNIDADE ESCOLAR: _____________________________________________                                                                                           

TIPO:  __________________________________________________________                                 

2 – GESTOR 

1. Sexo 

(A) Masculino 

(B) Feminino 

 

 

 

 

2. Idade 

(A) Até 23 anos 

(B) De 24 a 29 anos 

(C) De 30 a 39 anos 

(D) De 40 a 49 anos 

(E) De 50 a 54 anos 

(F) De 55 anos ou mais 

3. Qual sua graduação? 

(A) Ensino Superior – Pedagogia 

(B) Ensino Superior – Escola Normal Superior 

(C) Ensino Superior – outras Licenciaturas. Qual? ___________________________ 
 

4. Há quantos anos você obteve o 

nível de escolaridade assinalado 

anteriormente? 

(A) De 1 a 2 anos 

(B) De 3 a 5 anos 

(C) De 6 a 10 anos 

(D) De 11 a 14 anos 

(E) De 15 a 20 anos 

(F) Há mais de 20 anos 

5. Em que instituição você fez o curso 

superior? Se você estudou em mais de 

uma instituição, assinale aquela em 

que obteve o seu titulo profissional. 
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(A) Pública federal 

(B) Pública estadual 

(C) Pública Municipal 

(D) Privada (Particular, Filantrópica ou 

Confessional

 6. Indique a modalidade do curso de pós-graduação de mais alta titulação que 

você possui. 

(A) Especialização _______________________________________________________ 

(B) Mestrado ___________________________________________________________ 

(C) Doutorado __________________________________________________________ 

(D) Não fiz ou ainda não completei curso de pós-graduação  

7. Há quantos anos você trabalha na 

área de educação? 

(A) Menos de 3 anos 

(B) De 3 a 5 anos 

(C) De 5 a 7 anos 

(D) De 8 a 10 anos 

(E) De 9 a 15 anos 

(F) De 16 a 20 anos 

(G) Acima de 20 anos 

 

8. Há quantos anos exerce função de 

direção, nesta ou em outra escola? 

(A) Menos de 1 ano 

(B) De 1 a 2 anos 

(C) De 3 a 5 anos 

(D) De 5 a 7 anos 

(E) De 7 a 10 anos 

(F) De 10 a 15 anos 

(G) de 15 a 20 anos 

(H) 20 anos ou mais 
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9. Há quantos anos você é diretor(a) desta escola? 

(A) Menos de 1 ano 

(B) De 1 a 2 anos 

(C) De 3 a 5 anos 

(D) De 5 a 7 anos 

(E) De 7 a 10 anos 

(F) Acima de 10 anos 

10. Em quantas escolas você trabalha?  

______________________________________________________________________ 

11. Nesta escola, qual é a sua carga horária de trabalho? 

_______________________________________________________________ 

 

12.  Qual foi a forma de ingresso no cargo? 

 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

3- QUESTÕES 

1- Quais são as atribuições do gestor? 

2- Para você que é, e o que representa a figura do gestor dentro de uma unidade escolar? 

3- Para exercer o cargo de gestor existe algum tipo de formação? 

4- Que instituição oferece essa formação? 

5- Que subsídios a formação oferece para o trabalho cotidiano? 

6- O que é a gestão educacional / escolar para você?   

7- Como você caracterizaria a Gestão Integrada da Escola, proposta pela Secretaria de Estado 

de Educação? 

8- Você saberia informar como foi a implantação desse modelo de gestão na rede?  
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9- Para você esse é um modelo de gestão democrática?  

10- Que elementos de outros modelos de gestão permanecem?  

11- Que alterações ele apresenta no cotidiano escolar? 

 - Em relação ao trabalho do gestor: 

 - Em relação a prática pedagógica: 

 - Em relação a aprendizagem dos alunos: 

 - Em relação ao ambiente escolar e as relações que nele se estabelecem: 

12- O que indica o êxito ou o insucesso da gestão? 

13 - Que avanços sua escola teve desde o ano de 2011? 

- em relação ao administrativo 

- em relação ao pedagógico 

- em relação a aprendizagem dos alunos 

14 – Houve algum retrocesso? 

 

15- Como foi implantar esse novo modelo de gestão na sua escola? 

  - Quais foram as dificuldades encontradas? 

  - O que facilitou o processo? 

16- Houve alguma resistência de professores, funcionários, pais ou alunos a implantação 

desse novo modelo de gestão? 

17 - O que você pensa a respeito do trabalho baseado em metas? 

18 - O que você diria sobre o sistema de bonificação? 

19 - Que reflexões você faz sobre as atuais demandas para a realização do trabalho do gestor? 

20- O que você acredita que seja avaliação? Como ela é realizada nessa escola e com qual 

finalidade? 

21- O que você entende por educação de qualidade?  

22- Em relação a qualidade, o que você diria dessa escola? 

23- O que você diria sobre qualidade da educação da rede pública estadual? 
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Anexo C – Roteiro de entrevista com representante do Sepe 

 

 

 

. 

 

Gestão Educacional no Estado do Rio de Janeiro – 2011 – 2014 

Responsável: professora Sheila Santos de Oliveira 

Roteiro de Entrevista com representante do Sepe  - RJ 

Identificação: Tipo de representação: ____________________ 

 

1 – O que é a Gestão Integrada da Escola na visão do Sepe? 

2 – Quais as atribuições/ funções do gestor/ diretor nesse novo modelo de gestão? 

3 – Como foi a implementação desse modelo na rede pública estadual de ensino? 

4 – Que alterações, contribuições e/ou dificuldades, a Gide trouxe para o cotidiano escolar 

(trabalho docente, ensino aprendizagem, relações no ambiente escolar) ? 

5 – O que representa para o Sepe o trabalho com metas e sistema de bonificações? 

6 – E o sistema de avaliações externas? 

7 – Como o Sepe considera a qualidade do ensino a partir da implementação da Gestão 

Integrada da escola? 

8 – O Sepe relaciona a qualidade do ensino as avaliações externas? 

 

Observações: 
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