
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA 

 

 

 

 

 

 

 

LIANA DE ARAÚJO E SILVA PEREIRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

O GESTOR DA INSTITUIÇÃO PÚBLICA DE ENSINO E A NOVA GESTÃO 

PÚBLICA. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natal/RN. 

2014. 

http://www.sigrh.ufrn.br/sigrh/public/


 

LIANA DE ARAÚJO E SILVA PEREIRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O GESTOR DA INSTITUIÇÃO PÚBLICA DE ENSINO E A NOVA GESTÃO 

PÚBLICA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Gestão da Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte, como requisito para 

obtenção do título de Mestre em Gestão Pública. 

Orientadora: Profª Dra. Jomária Mata de Lima 

Alloufa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natal/RN. 

2014 

 



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA 

 

O GESTOR DA INSTITUIÇÃO PÚBLICA DE ENSINO E A NOVA GESTÃO PÚBLICA. 

 

_____________________________________ 

LIANA DE ARAÚJO E SILVA PEREIRA 

Autora 

 

 

 

  Dissertação apresentada e aprovada em 28 de agosto de 2014, como requisito 

para obtenção do grau de Mestre no curso de Mestrado em Gestão Pública, pela banca 

examinadora composta pelos seguintes membros: 

 

 

________________________________________ 

Profª. Drª. Jomária Mata de Lima Alloufa - UFRN 

Orientadora  

 

 

___________________________________ 

Profª Drª Dinah dos Santos Tinoco - UFRN 

Examinadora 

 

 

___________________________________ 

Prof. Dr. Marcos Antonio Martins Lima 

Examinador 

 

 

 

Natal/RN, 28 de agosto de 2014. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
Dedico a minha família que, se tratando da busca 

do saber, será sempre a minha maior fonte 

inspiradora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AGRADECIMENTOS 

 

 

 

 

A Profª Drª Jomária Mata de Lima Alloufa, orientadora desta dissertação. 

Aos Professores, Equipe Técnica e Colegas do Mestrado, do Programa de Pós - 

Graduação em Gestão Pública da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

A Direção Geral e as demais pessoas que compõem o quadro de pessoal do Instituto 

de Educação Superior Presidente Kennedy, que contribuíram para a investigação e 

aprendizado da autora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ultrapassa-te a ti mesmo a cada dia, a cada 

instante [...] não por vaidade, mas para 

corresponderes à obrigação sagrada de 

contribuir sempre mais e sempre melhor, para 

a construção do Mundo [...] 

 

Dom Helder Câmara 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMO 

 

Esta dissertação apresenta como tema O gestor da Instituição Pública de ensino e a Nova 

Gestão Pública, pois trata de uma reflexão com o objetivo geral de compreender como as 

ações do gestor, responde a proposta da Nova Gestão Pública e as exigências do Plano 

Nacional de Educação, de modo a contribuir com a educação nas instituições públicas do Rio 

Grande do Norte e tem com objetivos específicos: analisar a formação dos gestores para a 

função de diretor; pesquisar se as formações dos gestores correspondem com a teoria da Nova 

Gestão Pública e estudar se a formação do gestor reflete na qualidade da educação. Neste 

sentido, fez-se a pesquisa com gestores públicos das instituições estaduais de ensino da 1ª 

DIRED, de médio e grande porte (acima de seiscentos alunos), procurando analisar a 

formação dos gestores e seus conhecimentos específicos  que envolvam as práticas da gestão 

pública voltadas para resultados e se isto reflete na qualidade da educação, conforme autores 

como, Sveiby (1998), Moresi (2001), Brasil (1995), ARAÚJO (2010), Brandão e Guimarães 

(1999), Pacheco (2011), Dahl (1990), entre outros. A metodologia da pesquisa possui caráter 

descritivo, com abordagem qualitativa, para compreender como as ações do gestor, e a gestão 

da instituição pública de ensino voltada para resultados são capazes de responder, as 

demandas sociais. A investigação tem caráter exploratório, uma vez que há pouco 

conhecimento sistematizado sobre a gestão pública na educação. Os estudos levam a 

proposições de resultados sobre a melhoria da educação.  Foram utilizadas como fontes de 

coleta de dados: pesquisa bibliográfica, pesquisa documental e entrevistas. A autonomia do 

gestor, as particularidades e o envolvimento das pessoas no processo de gestão, assim como o 

planejamento coletivo, articulações conforme as demandas, gestão de pessoal e dos espaços 

físico, assim como avaliações, são tópicos estudados nesta pesquisa, de modo a propiciar uma 

análise mais precisa dos fatos. Partimos da percepção dos diretores de escolas, para então 

analisar a formação dos mesmos, como um fator importante nesta análise. Os resultados 

obtidos dizem respeito à necessidade de mudanças de comportamento dos gestores por meio 

de uma formação adequada para tal função uma vez que suas ações têm influência nos 

resultados da educação. 

 

 

Palavras chave: gestor, gestão pública, Nova Gestão Pública, formação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

This dissertation presents themed managers Public Educational Institution and the New Public 

Management, as it is a reflection with the aim of understanding how the actions of the 

manager responds to the proposal of New Public Management and the requirements of the 

National education, to contribute to education in public institutions of Rio Grande do Norte. 

This dissertation presents the theme manager The Public Educational Institution and the New 

Public Management , as it is a reflection on the overall goal of understanding how the actions 

of the manager responds to the proposal from New Public Management and the requirements 

of the National Education Plan in order to contribute to education in public institutions of Rio 

Grande do Norte and has specific objectives to : review the training of managers to the role of 

director ; investigate whether the training of managers correspond to the theory of New Public 

Management and study the formation of the manager reflects on the quality of education.  In 

this sense, did the research with public managers in state educational institutions of DIRED 

1st, medium and large (over six hundred students), assessing the training of managers and 

their expertise involving the practices of focused public management for results and this 

reflects in the quality of education, as authors such as, Sveiby (1998), Moresi (2001), Brazil 

(1995), Araujo (2010), Brandão and Guimarães (1999), Pacheco (2011), Dahl (1990 ), among 

others. The research methodology has descriptive, qualitative approach, to understand how 

the actions of the manager, and the management of public educational institution focused on 

results are able to respond to social demands. The research is exploratory, since there is little 

systematic knowledge about public management in education. The studies lead to 

propositions of results on the improvement of education. Were used as sources of data 

collection: literature review, desk research and interviews. The autonomy of the manager, the 

particularities and people's involvement in the management process, as well as the collective 

planning, joints according to the demands, personnel management and physical spaces, as 

well as appraisals, are topics studied in this research , in order to provide a more precise 

analysis of the facts . We start from the perception of school principals, and then analyze their 

training as an important factor in this analysis. The results relate to the need for changes in the 

behavior of managers through adequate training for such function since their actions have 

influenced the results of education. 

 

 

 

Keywords: manager, public administration, New Public Management, training. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A educação pública do Rio Grande do Norte encontra-se classificada como a 5ª 

pior do Brasil, os gestores das escolas são atores importantes no processo de melhoria 

da qualidade do ensino. Nesta dissertação, intitulada O Gestor da Instituição Pública de 

Ensino e a Nova Gestão Pública, traz o problema de saber, de que modo às ações do 

gestor, responde a proposta da Nova Gestão Pública e às orientações do PNE, de modo 

a contribuir com a educação nas instituições públicas de ensino? Os objetivos são 

compreender as ações dos gestores, analisar a formação destes para tal função e se 

corresponde aos preceitos teóricos da nova gestão, de modo a refletir na qualidade da 

educação, conceituada no PNE. Deste modo argumentamos a necessidade de aprofundar 

conhecimentos, portanto discorreremos as seções sobre: o referencial teórico, tecendo 

comentários: acerca do gestor público; a nova gestão pública; a formação do gestor; o 

gestor da instituição pública de ensino; o plano nacional de educação e conceituações de 

gestão e gestor do ponto de vista da SEEC/RN. A metodologia de pesquisa também foi 

descrita, assim como uma análise das informações e as considerações finais, de modo a 

estruturar o perfil do gestor da instituição de ensino que tem como base a referida 

formação. 

Estudar a instituição pública, ou mais especificamente sobre o seu representante 

público, o gestor, requer fundamentar a existência do Estado, que conforme Dallari 

(1976) são os elementos que justificam sua existência: território, povo, soberania e 

finalidade. O que faz com que as pessoas se integrem a uma ordem em função de 

objetivos comuns. 

As mudanças ocorridas da década de 1990 até início do século XXI, como a 

globalização, avanço da tecnologia e da comunicação, trouxeram o foco das políticas 

para a qualidade e a equidade dos serviços públicos, pondo em debate as políticas de 

profissionalização como elemento estratégico, segundo a visão integradora, coletiva e 

democrática do projeto de autonomia institucional. Partindo das mudanças políticas, 

econômicas e sociais que vêm acontecendo, assim como seus reflexos na gestão pública, 

observamos a implicação desses fatores nas ações dos gestores públicos, levando a 

mudanças do perfil dessas lideranças. Neste sentido, um dos desafios a serem 

perseguidos está à capacitação dos gestores das instituições de ensino. 

A Nova Gestão Pública propõe que os gestores devem apresentar resultados 

efetivos com relação a sua atuação no âmbito de sua gestão. Assim, com relação às  
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pesquisas sobre a educação pública do Rio Grande do Norte, estas têm apresentado 

baixos resultados.  Tal fato acontece, entre outros fatores, devido a circunstâncias ou por 

incorporações de culturas internas, que são contrárias à dinâmica do desenvolvimento 

social. A compreensão é que as ações dos gestores, como promotores e incorporadores 

do conhecimento, durante o processo de gestão, podem também ter contribuído para tais 

índices,  

 

Em 2010 a taxa de analfabetismo no Estado do RN 

representava 17,38%, uma das mais altas do Brasil . Da 

população, 34,4% dos potiguares são analfabetos 

funcionais. O Rio Grande do Norte tem a 5ª pior 

educação do Brasil, em 23º lugar, com um Índice de 

Desenvolvimento Humano de 0,738 (21º lugar). 

 (Fonte: IBGE/2010). 

 

 

 

Diante de tais dados apresentados pelo IBGE, faz-se necessário uma nova 

estrutura, conforme Araújo (2010), de “modificação estrutural do aparelho do Estado” 

como modelos ou representações desta Nova Gestão Pública, na qual foi análise nesta 

pesquisa, pode-se dizer ainda, que seriam as proposições utilizadas a partir dos anos de 

1970 que explicam a crise do Estado. 

Os formuladores de políticas públicas, pesquisadores e planejadores em sua 

maioria, reconhecem a capacitação profissional como uma das condições que se 

impõem para programar mudanças e reformas dos diversos campos da política pública. 

Portanto, precisa ser levada em consideração a adoção de meios para programar as 

metas propostas. 

Nas instituições de ensino não acontece diferente, de um modo geral o tema está 

referendado nos diversos planos de ação, nacional, estaduais e municipais. Logo, o 

conhecimento sobre a proposta, bem como o conhecimento de novas práticas de 

formação são questões que têm avançado de forma pontual e estão demandando atenção 

para adequá-las aos novos desafios impostos ao setor educacional. 

Neste sentido, da modificação estrutural do modo de pensar o aparelho do 

Estado, a formação do gestor a luz dos paradigmas da Nova Gestão Pública, se 

apresenta como o conjunto de conhecimentos capazes de subsidiar a ação dos mesmos, 

segundo Sveiby (1998, p. 44) o define como a capacidade que uma pessoa tem de agir 

continuamente a partir de um processo de saber. Sobre o gestor, conforme previsto na 
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Constituição Federal de 1988, estabelece que o comportamento dos mesmos deva 

acontecer em conformidade com os princípios constitucionais da administração pública 

(Art. 37, CF), que são os princípios: da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, 

da publicidade, da eficiência, este último voltado para os serviços efetivos ao bem 

comum, a imparcialidade, neutralidade, transparência e participação. 

A formação do conhecimento é fator importante para a articulação e introdução 

de mecanismos da gestão pública sob a ótica de gestores de escolas públicas estaduais 

do Rio Grande do Norte localizadas em Natal. Para tanto levou-se em consideração a 

importância da formação deste gestor uma vez que afeta um segmento substancial da 

sociedade, merecendo atenção, prioritariamente quando esta tem como objetivo formar 

cidadãos. 

Sobre o assunto, no que se refere ao papel do gestor no novo modelo de gestão 

pública, onde a sociedade sugere novas formas de atuação, é necessário um 

direcionamento da formação do mesmo, no sentido de promover uma revisão dos 

modelos como: o patrimonialista - onde o aparelho estatal atuava como uma extensão 

do poder soberano de clientelismos, nepotismo e ausência de carreiras; o burocrata - 

difundido no final do século XIX através das ideias Weberianas de administração 

racional, os quais defendiam a execução de meios eficientes para a realização dos fins, 

período em que surgiu o Departamento Administrativo do Serviço Público (DASP), 

para tanto passou a ser observada uma maior divisão do trabalho, a hierarquia funcional, 

competência técnica por meio de méritos, rígidos controles, formalismo e 

impessoalidade; e o gerencial - na segunda metade do século XX, diante do ritmo 

acelerado das relações econômicas e sociais, quando foi criada a Secretaria de Reforma 

do Estado, por meio do Ministério da Administração e Reforma do Estado (MARE), 

objetivando maior liberdade ao gestor público de maneira a promover a criatividade e a 

descentralização, viabilizando o controle e a horizontalização das estruturas. A revisão 

destes modelos por parte dos gestores, que tem como desafio, a criação de meios de 

disseminação e multiplicação do conhecimento, conforme Moresi (2001), quando fala 

do conhecimento como o conjunto de atividades que busca desenvolver e controlar as 

ações numa organização visando à consecução de seus objetivos. 

Destaca-se o documento PNE que norteará a II Conferência Nacional da 

Educação (Conae/2014), a ser realizada no segundo semestre de 2014, em Brasília-DF, 

será um momento especial na história das políticas públicas do setor, constituindo-se em 

espaço de deliberação e participação coletiva, envolvendo diferentes segmentos, setores 
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e profissionais interessados na construção de políticas de Estado. Essa Conferência 

Nacional é precedida por conferências preparatórias e livres, municipais e /ou 

intermunicipais, do Distrito Federal e estaduais de educação, e têm como tema central O 

PNE na Articulação do Sistema Nacional de Educação: Participação Popular, 

Cooperação Federativa e Regime de Colaboração.  

Este Documento-Referência (PNE), elaborado pelo Fórum Nacional de 

Educação (FNE) - criado pela Portaria nº. 1.407/10 e alterado pela Portaria nº. 502/12, 

órgão responsável pela convocação e realização da II CONAE, composto por 

representantes de entidades da sociedade civil e do governo -, pretende subsidiar as 

discussões das diferentes conferências, servindo como parâmetro para os debates locais, 

municipais, estaduais e regionais, cujos resultados deverão se traduzir em proposições e 

deliberações, com as posições políticas e pedagógicas de diferentes grupos. 

Foi definido pelo FNE, como objetivo geral para a conferência: propor a Política 

Nacional de Educação, indicando responsabilidades, corresponsabilidades, atribuições 

concorrentes, complementares e colaborativas entre os entes federados e os sistemas de 

ensino. 

Assim, objetivando atender a temática central desta pesquisa que é a 

investigação da atuação gestora em instituições públicas, fez-se leitura, estudo e análise 

do PNE, especificamente de seu EIXO - V, cuja temática aborda a Gestão Democrática, 

Participação Popular e Controle Social, relacionando este à Articulação do Sistema 

Nacional de Educação: Participação Popular, Cooperação Federativa e Regime de 

Colaboração e os objetivos dela decorrentes – Documento Referência deliberado pelo 

FNE. 

Esta pesquisa foi desenvolvida com os gestores das instituições públicas de 

ensino do Rio Grande do Norte. Visando analisar e refletir sobre a atuação desses 

gestores e sua formação para desenvolver tal função. Dessa forma contemplou-se, as 

Escolas da 1ª DIRED, localizadas em Natal/RN que somam um total 29 (vinte e nove) 

diretores de estabelecimentos de ensino, conforme revela o ANEXO 1. Dessa forma a 

pesquisa analisou se a formação dos gestores contemplava as demandas administrativas 

que emergiam naqueles espaços escolares, por meio da seguinte metodologia. No 

tocante aos fins, a pesquisa possui um caráter fundamentalmente descritivo, com 

abordagem qualitativa mediante a complexidade, que envolve o estudo para 

compreender como as ações do gestor. Ademais, o trabalho em questão pode ser 

caracterizado também como sendo exploratório, visto que tais estudos foram 
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desenvolvidos com o objetivo de proporcionar visão geral, sobre o fato. Quanto aos 

meios para essa pesquisa, foram utilizadas como fontes de coleta de dados os seguintes 

instrumentos: pesquisa bibliográfica, pesquisa documental e entrevistas. 

Observou-se que no decorrer desta dissertação, todos esses aspectos tiveram 

relação direta com os gestores e a gestão das instituições públicas de ensino do Estado 

do RN. Além disso, procurou-se instigar, de modo que as informações descritas dessem 

subsídios para o debate da temática da formação para a função de gestor público, que 

sugere um desafio de competência na realização da gestão das organizações, com 

eficiência, efetividade, baseada na prestação de serviço com qualidade e a obtenção de 

resultados, orientando desenvolvimento e cidadania. 

   

1.1 FORMULAÇÃO DO PROBLEMA 

 

A reforma do Estado, tema central nos anos 1990 em todo mundo, é uma 

resposta ao processo de globalização, que reduziu a autonomia dos Estados ao formular 

e implementar políticas que iniciou com a crise dos anos 1970 e tem plena definição nos 

anos 1980. A partir desse momento iniciou-se no Brasil, a reforma do Estado, em meio 

à crise econômica que teve seu auge na década de 1990 com a hiperinflação. Tornou-se, 

então, essencial uma reestruturação baseada predominantemente pelos valores da 

eficiência e qualidade na prestação dos serviços. Os ajustes fiscais, as privatizações e a 

abertura comercial já vinham sendo iniciadas. No entanto, a reforma administrativa 

passou a se efetivar no Brasil a partir de 1995, e tinha sua atenção voltada para atender 

às necessidades dos cidadãos. 

Neste sentido, no tocante à análise da gestão pública, devem-se observar 

características específicas desenvolvidas durante esse processo histórico, que tem 

forçado uma contínua redefinição de ações devido à evolução e conscientização da 

sociedade sobre os seus direitos. Logo, para Teixeira (1994), as pressões sociais têm 

levado o Estado a se adaptar, constantemente a uma nova ordem de arranjos políticos 

que repercutem diretamente na administração pública brasileira. 

Sobre esta nova ordem, que envolve mudanças de paradigmas, que no caso em 

estudo trata de contar com uma gestão a serviço do cidadão, ou ainda, que a gestão na 

instituição de ensino esteja preparada para apresentar os resultados esperados pela 

sociedade. A pesquisa pretendeu estudar, entre outras questões, a relevância da 

formação do gestor para o processo decisório, significando dizer que para isto é 
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necessário uma capacidade de compreensão rápida e contínua para as mais diversas 

questões relacionadas às organizações públicas, além da necessidade de responder à 

sociedade com serviços de qualidade. O processo de gestão pede exigências na 

formação, o senso de responsabilidade e avaliação contínua das ações, sem deixar de 

lado a correlação de ação e a sua capacidade real de realização da mesma, baseada em 

argumentos inerentes a uma devida formação para tal, ou seja, a formação para a gestão 

pública.  

A partir disto coloca-se o problema que norteia a pesquisa: de que modo às 

ações do gestor, responde a proposta da Nova Gestão Pública e às orientações do PNE, 

de modo a contribuir com a educação nas instituições públicas de ensino? 

Neste sentido, faz-se a pesquisa com os gestores públicos das instituições 

estaduais de ensino do Rio Grande do Norte, da 1ª DIRED, procurando analisar seus 

conhecimentos específicos ou formação que envolve as práticas da gestão pública 

voltadas para resultados, conforme se mostrará no arcabouço teórico. 

 

1.2 – OBJETIVOS 

 

1.2.1 - Geral 

 

 Compreender de que modo às ações do gestor, responde a proposta da Nova 

Gestão Pública e as exigências do Plano Nacional de Educação, de modo a contribuir 

com a educação, nas instituições públicas do Rio Grande do Norte. 

 

1.2.2 - Específicos 

 

 Analisar a formação dos gestores para a função de diretor.  

 Pesquisar se as formações dos gestores correspondem com a teoria da Nova Gestão 

Pública. 

 Estudar se a formação do gestor reflete na qualidade da educação. 

 Identificar características da gestão das instituições de ensino referidas para 

comparar com os conceitos da nova gestão pública e do PNE.  
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1.3 JUSTIFICATIVA 

 

  Com a compreensão de que as ações dos gestores no exercício das suas funções, 

nas instituições públicas de ensino, são importantes para os resultados da educação é 

relevante estudar fatores como, sua formação e seus conhecimentos para tal função. 

Conhecer sobre estes elementos pode auxiliar as organizações públicas, no caso a 

SEEC, no sentido de saber qual o direcionamento necessário para preparar os gestores 

de modo que eles desenvolvam da melhor forma possível suas atividades. 

  Partindo para o ponto de vista teórico, o aprofundamento nos estudos, os debates 

e as discussões sobre o assunto faz com que cada vez mais aumente os conhecimentos a 

cerca de seus princípios de modo a propor, elucidações, interpretações ou explicações 

da prática do processo de gestão. 

Sobre a prática, nas escolas públicas, representam desafios para aquelas pessoas 

que estão à frente da gestão. Os desafios são no sentido, de oferecer serviços de 

qualidade e adequados às necessidades das pessoas, conforme o paradigma da nova 

gestão pública, que é a de apresentar resultados. Portanto as estruturas organizacionais 

rígidas, escassez de recursos, aumento na demanda de trabalho, necessidades contínuas 

de novos conhecimentos e habilidades, entre outros fatores, resulta em instituições 

complexas e desafiadoras que exigem dedicação por parte dos gestores. 

Neste sentido consideramos que a pesquisa apresenta relevância social uma vez 

que foi realizada em escolas públicas, pertencentes a 1ª DIRED/Natal/RN, e têm como 

princípio a garantia do direito a educação com qualidade social; do Estado federativo 

por cooperação; da gestão democrática; do controle social; da participação social e 

popular; da valorização dos profissionais da educação; da avaliação e do regime de 

colaboração entre os sistemas de ensino, conforme BRASIL (2012, p.13). 

Deste modo, analisar o gestor e sua formação, ou ainda, o quanto estaria 

qualificado para suas funções, conforme a proposta da Nova Gestão Pública torna este 

estudo também importante para a busca de melhores resultados para a Educação do 

Estado. Neste sentido, destacamos a sua relevância acadêmica, uma vez que visa 

contribuir para a discussão da temática do ponto de vista da área da Administração e 

não apenas da Educação.  

Justifica-se também pelo fato de trazer contribuição científica, aliada ao 

interesse em obter uma compreensão empírica da temática investigada, por vivenciar 

profissionalmente, conhecer e ter preocupação com tal problema. 
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Esta dissertação está estruturada em mais quatro capítulos, da seguinte forma: O 

referencial teórico, subdivididos com os temas, A Nova Gestão Pública, O Gestor 

Público, A Formação do Gestor Público e O Gestor da Instituição Pública de Ensino; o 

Plano Nacional de Educação, como documento que direciona as ações e conceitua 

qualidade para a educação; Metodologia, com os subitens, Tipo de Pesquisa, 

Abrangência do Estudo, Coleta de Dados e a Análise e Interpretação dos Dados como: 

perfil dos gestores, formação, gestor e gestão. Ao final teremos as Considerações Finais.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Os principais conceitos teóricos, como formação, gestão, conhecimento e 

aqueles que subsidiam o tema da Nova Gestão Pública fundamentaram a análise dos 

dados coletados e constituíram a revisão bibliográfica realizada acerca do tema proposto 

à pesquisa, ou ainda, a base de sustentação teórica, esclareceu sobre os estudos já 

existentes, o que favoreceu a definição de contornos da problemática estudada. 

A década de 1990 foi marcada pelos teóricos da Nova Gestão Pública, onde as 

dicotomias entre administração e política cederam espaço para a ideia de que os 

administradores deviam fazer política, sob a acusação de que a administração pública, 

enquanto campo de estudo, tratava de coisas práticas, no entanto pouco relevante para 

as políticas públicas. Estas, exercendo um papel significativo na montagem da agenda 

pública.  A Nova Gestão Pública foi marcada por estudos mais gerais da política 

pública, como forma de compreender o papel das organizações sob a ótica dos valores 

sociais, ao contrário de imaginar que a administração está separada da política, a 

perspectiva da política pública confirma que os membros das organizações públicas 

exercem papel importante na formulação de políticas e que eles continuam a dar forma 

às políticas, por meio de seus esforços de implementação. Fatores como responsividade, 

eficácia e participação ganharam espaço por razões mais fluidas do mercado 

globalizado, fator que gerou novos problemas e outros tipos de pressão.  

Neste sentido, pressupôs-se uma pesquisa integrada do tema à nova gestão 

pública e os resultados esperados por parte dos gestores das instituições públicas de 

ensino. Para que isso acontecesse foi necessário um levantamento teórico dos assuntos 

concernentes, por meio de uma síntese do conhecimento acerca da realidade pesquisada. 

Os paradigmas da Nova Gestão Pública, no que diz respeito à formação do gestor, não 

puderam ser pesquisados a partir de uma leitura estática das organizações, mas, 

inseridos numa conjuntura, e norteados por conhecimentos que envolveram habilidades 

e atitudes do gestor para lidar com as demandas propostas.  

 

2.1 A NOVA GESTÃO PÚBLICA 

 

O paradigma da administração pública decorre da herança intelectual do 

pensamento de Woodrow Wilson (1887), Frederick Winslow Taylor (1911) e Max 

Weber (1947). Os três construíram a base conceitual da administração pública. Wilson 
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 afirmava que a administração deveria — e poderia — ser separada da política; depois 

que os responsáveis pelas políticas tomassem as decisões de Estado, a tarefa de 

implementar tais políticas podia ser delegada àqueles bem versados na ‘ciência da 

administração’, que executariam a tarefa da implementação da forma mais eficiente 

possível. Isso foi confirmado por Taylor, “entre os vários métodos e implementos 

utilizados em cada elemento de cada caso, existe sempre um método e um implemento 

mais ágil e melhor que todos os outros”. Weber afirmava que a burocracia era o mais 

eficiente mecanismo organizacional; assim, a burocracia seria ideal para implementar os 

princípios científicos de Taylor. Estes teóricos buscavam melhorar a eficiência. Ao 

separar a administração da política e empregando organizações burocráticas para 

implementar os processos, o governo garantiria não só as políticas, mas que suas 

implementações fossem justas. O paradigma da gestão pública, em diversos pontos, é 

uma resposta direta às inadequações do paradigma da administração pública 

burocrática. 

A segunda metade do século XX marca o início da era do conhecimento e da 

informação (LASTRES, 1999), caracterizada por um período de grandes transformações 

tecnológicas, sociais e econômicas, que impõem novos padrões de gestão às 

organizações públicas e privadas. Trata-se de um processo de reestruturação produtiva 

apoiado no desenvolvimento científico e tecnológico e na globalização de mercados. 

Nesse contexto, parece haver um consenso entre estudiosos da teoria organizacional de 

que o sucesso de uma organização é, cada vez mais, influenciado pela sua capacidade de 

implementar formas flexíveis de gestão que possam fazer face às mudanças do mundo 

contemporâneo. 

No setor público, o desafio que se coloca para a nova administração pública está 

em como transformar estruturas burocráticas, hierarquizadas e que tendem a um 

processo de insulamento em organizações flexíveis e empreendedoras. As tentativas de 

inovação na administração pública significam a busca da eficiência e da qualidade na 

prestação de serviços públicos. Para tanto, são necessários o rompimento com os 

modelos tradicionais de administrar os recursos públicos e a introdução de uma nova 

cultura de gestão. 

Precisa-se esclarecer que nenhum modelo rompe totalmente com os preceitos do 

anterior, há sempre uma continuidade até que o modelo precedente seja abandonado. Na 

transição do modelo burocrático para o gerencial, foram conservados princípios como, 
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sistema universal de remuneração, as carreiras, admissão por mérito, avaliação de 

desempenho (BRASIL, 1995). No entanto a principal mudança foi com relação à forma 

de controle, que antes acontecia a priori, com foco nos processos e daí em diante passa 

a ser a posteriori, concentrando-se nos resultados. Modelo que, na década de 1990, 

expandia-se cada vez mais pelos países, angloamericanos, nos Estados Unidos com 

Ronald Reagan e na Gran-Bretanha com Margareth Teacher e pelos países integrantes 

da Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Econômico – OCDE. Outro fator 

observado no modelo anterior ao gerencial é que o interesse público, antes confundido 

com o interesse do aparato do Estado passa a ter como foco as necessidades do cidadão 

contribuinte, de modo mais explícito. Logo, na Nova Gestão Pública baseada na 

eficiência, eficácia, qualidade e desempenho, pressupõe-se que o desempenho possa ser 

medido focando nos resultados e na realização do interesse público. 

Na nova gestão pública, a proposta é que os servidores públicos não atuem de 

maneira automática ou mecânica, implementando políticas dos seus superiores. Ao 

contrário, o paradigma da nova gestão pública pressupõe que servidores públicos sejam 

capazes de compreender e solucionar os problemas das suas organizações, que tenham 

boas ideias e as transformem em ações eficazes.  

Os estudos sobre a Nova Gestão Pública deixam claro que a gestão deve estar 

ligada ao Estado e à política, e que os servidores públicos, estejam preparados para 

tomar decisões, de modo que possam responder às demandas dos cidadãos, com 

abordagens novas e inovadoras, solucionando problemas públicos. Tais defensores não 

rejeitam completamente a gestão científica; mas preferem procurar pela melhor prática. 

Para eles, o controle da corrupção é um desafio menor do que a produção de resultados. 

Estes também não se preocupam em combinar o paradigma de desempenho com os 

conceitos existentes de accountability política. Nem sequer incomodam-se em construir 

um novo paradigma de accountability democrática. Combinando o paradigma 

tradicional da administração pública com o paradigma tradicional de accountability 

democrática, conforme Matias-Pereira (2010). 

A Nova Gestão Pública no Brasil tem raízes em desenvolvimentos práticos na 

administração, com ligação conceitual com a publicchoice, onde a crise fiscal levou a 

uma série de medidas, como as de austeridade fiscal, produtividade, terceirizações e 

privatizações, na tentativa de que o governo funcionasse melhor a custos menores, 

marcando o racionalismo econômico, a exemplo da Nova Zelândia, onde houve 

mensuração da produtividade e desempenho, trazendo assim o compromisso com 
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accountability. O termo “accountability”, com traduções para o português, ainda em 

formação, está sendo apresentado como a representação do dever do mandatário ou 

representante – privado ou governamental – de prestar contas (PEDERIVA, 1998). 

Diante do tema proposto, Slomski (2001) afirma que é na administração pública onde 

está mais presente a ideia da accountability, como sendo o dever de prestar contas, uma 

vez que a sociedade elege seus representantes e esperam ações corretas e prestação de 

contas das mesmas. Deste modo, por meio de uma formação, o gestor público poderá 

constatar que a accountability é um mecanismo de controle, podendo ser exercido pela 

sociedade, por meio da observação dos resultados das ações dos gestores. Esta 

observação e controle que acontecem como um exercício de cidadania, intermediado 

pelas diversas representações (entidades, sindicatos, governo) e com a transparência das 

contas públicas, por meio da internet - conforme a Lei Federal nº 9.755/98 e a Instrução 

Normativa do Tribunal de Contas da União nº 28/1999 - é que irá reafirmar o 

entendimento de consolidação de uma sociedade democrática e consequentemente que 

controla os resultados. 

Ainda, no universo dos diversos conceitos eminentes à Nova Gestão Pública, 

para reforçar o conceito do que seria “público” (no sentido de gestor público), 

destacaremos o que seria democrático, ou mais especificamente, uma característica 

chave de democracia que é a contínua responsividade do governo as preferências de 

seus cidadãos, considerados politicamente iguais: para formular e expressar suas 

preferências e tê-las igualmente consideradas sem discriminação decorrente do 

conteúdo ou da fonte de preferência, segundo Dahl (1990). 

Na década de 1980 com a abertura de mercado econômico, o Brasil buscou 

mecanismos e métodos que melhorassem à qualidade e a produtividade, para isto foi 

criado o Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade – PBQP, em 1990, por meio 

do Subcomitê da Administração Pública, o embrião dos Programas de Qualidade no 

Serviço Público. A Reforma do Estado, em 1995, promoveu a criação do Programa 

Qualidade e Participação na Administração Pública - QPAP, iniciando um discurso 

voltado para a qualidade e modernização do aparelho do Estado. Em 1999, no 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, foi criado o Programa da Qualidade 

no Serviço Público - PQSP, com as experiências anteriores e com foco no atendimento 

ao cidadão, promovendo pesquisa de satisfação dos usuários dos serviços públicos, com 

o lançamento de Padrões de Atendimento ao Cidadão e a implementação de unidades de 

atendimento integrado, os SACs – Serviços de Atendimento ao Cidadão. Em 2005, o 
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Governo Federal lançou por meio do Decreto nº. 5378, de 23/02/2005, o Programa 

Nacional de Gestão Pública e Desburocratização - GESPÚBLICA, unificando o 

Programa da Qualidade com o Programa Nacional de Desburocratização, conforme 

Brasil (2005). 

A partir do GESPÚBLICA observou-se um contexto de mudança do paradigma 

administrativo do país como um todo, conforme texto Cadernos MARE nº. 12 (Brasil, 

1999), a administração pública gerencial buscaria responder tanto às novas 

circunstâncias do mundo atual, em que estão sendo revistos os papéis e as formas de 

atuação do Estado, como atender às exigências das democracias de massa 

contemporâneas, em que a funcionalidade e o poder das burocracias estatais têm sido 

crescentemente questionados. Neste sentido as diretrizes seguidas seriam: 

descentralização política; descentralização administrativa, delegando autoridade aos 

administradores públicos; novos formatos organizacionais com poucos níveis 

hierárquicos, ao invés das estruturas piramidais; flexibilidade organizacional; confiança 

limitada em substituição à desconfiança em relação aos funcionários e dirigentes; 

controle por resultados, a posteriori, ao invés do controle rígido dos processos 

administrativos; e administração voltada para o atendimento do cidadão e ao controle 

social. 

Esta abordagem renovou os paradigmas da administração pública e surgiram 

novos métodos e práticas de gestão. Logo, passou-se a buscar construir um Programa de 

Qualidade no serviço público, onde as organizações tivessem foco em resultados e no 

cidadão. A adoção do Modelo de Excelência específico para a Gestão Pública teve 

como propósito considerar os princípios, conceitos e linguagem que caracterizariam a 

natureza pública das organizações e que causam impacto na gestão. Isto não significaria 

tratar a administração pública de modo a obter privilégios, mas sim de entender, 

respeitar e considerar os aspectos inerentes à natureza pública das organizações e que 

estas diferenciam das organizações privadas, sem haver prejuízo do entendimento de 

que a administração pública também precisa ser excelente e eficiente. 

Neste sentido, conforme Instrumento Para Avaliação da Gestão Pública – Ciclo 

2008-2009 (BRASIL, 2008), a gestão pública para ser excelente tem que ser legal, 

impessoal, moral, pública e eficiente. Além dos princípios constitucionais, define os 

princípios que regem a administração pública: Legalidade: estrita obediência à lei; 

nenhum resultado poderá ser considerado bom, nenhuma gestão poderá ser reconhecida 

como de excelência à revelia da lei; Impessoalidade: não fazer acepção de pessoas. O 



25 

 

tratamento diferenciado restringe-se apenas aos casos previstos em lei. A cortesia, a 

rapidez no atendimento, a confiabilidade e o conforto são requisitos de um serviço 

público de qualidade e devem ser agregados a todos os usuários indistintamente. Em se 

tratando de organização pública, todos os seus usuários são preferenciais, são pessoas 

muito importantes; Moralidade: pautar a gestão pública por um código moral. Não se 

trata de ética (no sentido de princípios individuais, de foro íntimo), mas de princípios 

morais de aceitação pública; Publicidade: ser transparente, dar publicidade aos fatos e 

dados. Essa é uma forma eficaz de indução do controle social; Eficiência: fazer o que 

precisa ser feito com o máximo de qualidade ao menor custo possível. Não se trata de 

redução de custo de qualquer maneira, mas de buscar a melhor relação entre qualidade 

do serviço e qualidade do gasto. 

Orientados por esses princípios constitucionais, integram a base de sustentação 

do Modelo de Excelência em Gestão Pública os fundamentos apresentados a seguir, 

conforme Instrumento para Avaliação da Gestão Pública Ciclo 2008/2009, Brasil 

(2009): 

 

1 – Pensamento sistêmico - Entendimento das relações de interdependência 

entre os diversos componentes de uma organização, bem como entre a 

organização e o ambiente externo, com foco na sociedade; 2 - Aprendizado 

organizacional - O aprendizado organizacional implica na busca contínua de 

novos patamares de conhecimento, individuais e coletivos, por meio da 

percepção, reflexão, avaliação e compartilhamento de informações e 

experiências; 3 - Cultura da Inovação - Promoção de um ambiente favorável 

à criatividade, experimentação e implementação de novas ideias que possam 

gerar um diferencial para a atuação da organização; 4 - Liderança e 

constância de propósitos - A liderança é o elemento promotor da gestão, 

responsável pela orientação, estímulo e comprometimento para o alcance e 

melhoria dos resultados institucionais e deve atuar de forma aberta, 

democrática, inspiradora e motivadora das pessoas, visando ao 

desenvolvimento da cultura da excelência, à promoção de relações de 

qualidade e à proteção do interesse público. É exercida pela alta 

administração, entendida como o mais alto nível gerencial e assessoria 

daquela organização; 5 - Gestão baseada em processos e informações - 

Compreensão e segmentação do conjunto das atividades e processos da 

organização que agreguem valor para as partes interessadas, sendo que a 

tomada de decisões e execução de ações devem ter como base a medição e 

análise do desempenho, levando-se em consideração as informações 

disponíveis; 6 - Visão de Futuro - A Visão de Futuro indica o rumo de uma 

organização e a constância de propósitos que a mantém nesse rumo. Ela está 

diretamente relacionada à capacidade de estabelecer um estado futuro 

desejado que dê coerência ao processo decisório e que permita à organização 

antecipar-se às necessidades e expectativas dos cidadãos e da sociedade. 

Inclui, também, a compreensão dos fatores externos com o objetivo de 

gerenciar seu impacto na sociedade; 7 - Geração de Valor - Alcance de 

resultados consistentes, assegurando o aumento de valor tangível e intangível 

de forma sustentada para todas as partes interessadas; 8 - Comprometimento 

das pessoas - Estabelecer relações com as pessoas, criando condições de 

melhoria da qualidade nas relações de trabalho, para que se realizem 
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profissional e humanamente, maximizando seu desempenho por meio do 

comprometimento, oportunidade para desenvolver competências e 

empreender, com incentivo e reconhecimento; 9 – Foco no cidadão e na 

sociedade - Direcionamento das ações públicas para atender às necessidades 

dos cidadãos e da sociedade, na condição de sujeitos de direitos e como 

beneficiários dos serviços públicos e destinatários da ação decorrente do 

poder de Estado exercido pelas organizações públicas; 10 - Desenvolvimento 

de parcerias - Desenvolvimento de atividades conjuntamente com outras 

organizações com objetivos específicos comuns, buscando o pleno uso das 

suas competências complementares, para desenvolver sinergias; 11 - 

Responsabilidade social - Atuação voltada para assegurar às pessoas a 

condição de cidadania com garantia de acesso aos bens e serviços essenciais, 

ancorando no princípio da igualdade de direitos e da dignidade humana, de 

tal maneira que a sociedade possa preencher suas necessidades e expressar o 

seu maior potencial no presente e ao mesmo tempo tendo também como um 

dos princípios gerenciais a preservação da biodiversidade e dos ecossistemas 

naturais, potencializando a capacidade das gerações futuras de atender suas 

próprias necessidades; 12 - Controle Social - Atuação que se define pela 

participação das partes interessadas no planejamento, acompanhamento e 

avaliação das atividades da Administração Pública e na execução das 

políticas e programas públicos; 13 – Gestão participativa - Este estilo de 

gestão determina uma atitude gerencial de liderança que busque o máximo de 

cooperação das pessoas, reconhecendo a capacidade e o potencial 

diferenciado de cada um e harmonizando os interesses individuais e 

coletivos, a fim de conseguir a sinergia das equipes de trabalho. 

 

A proposta da Nova Gestão Pública é que os gestores apresentem uma 

visão integrada do ambiente de atuação e metas a serem alcançadas, conforme o quadro 

abaixo de categorias e análises: 

Quadro - 1 

Síntese de categorias propostas pela nova gestão pública. 

 

Categorias 

 

Análises 

 

Planejamento; 

Conjunto de ações intencionais, 

integradas, coordenadas e orientadas, que 

possibilita perceber a realidade, avaliar os 

caminhos e atingir uma meta.  

Eficiência; 
Relação entre os resultados obtidos com 

os recursos disponibilizados. 

 

Eficácia; 

Gestão disposta a realizar serviços com 

qualidade para o cidadão e voltada para 

resultados. 

 

Accountability. 

Utilização dos recursos de forma 

transparente, por meio de controles que 

permita, avaliar, corrigir e redirecionar os 

processos em busca de excelência. 

Fonte: Elaborado pela autora, à partir das referências, Matias (2010), Pederiva (1998), 

Slomski (2001), Brasil (2005), Brasil (2008), Brasil (2009). 
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Para Pacheco (2011) a Nova Gestão Pública apresenta trajetórias distintas, 

passando por um processo de evolução desde o seu surgimento. Em sua orientação 

inicial buscava a eficiência e a redução do gasto público. Em seguida essa orientação 

cedeu espaço ao foco nos resultados, à qualidade de serviços prestados, e ao 

empoderamento do cidadão, ou seja, possibilitando oportunidades de escolha entre 

diferentes provedores de serviço e a expressão de seu grau de satisfação como usuário.  

 

2.2 O GESTOR PÚBLICO 

   

 Para falar deste ator o gestor público, deixaremos claro que, para uma 

organização ter êxito é necessário selecionar pessoas com conhecimentos para tal 

função. Neste sentido Chiavenato (1999, p. 413) conceitua que,  

 

Recrutamento é um conjunto de técnicas e procedimentos que visa atrair 

candidatos potencialmente qualificados e capazes de ocupar cargos dentro da 

organização. [...] a função é suprir a seleção de candidatos para seu 

funcionamento. 

 

Na administração pública a seleção interna, nos casos de promoção ou cargos em 

comissão, é embasada no Título III, Capítulo VII, Seção I, parágrafo V do Art. 37 da 

CF/88: “as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de 

cargos efetivos, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de 

carreira, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento”. A 

seleção de pessoas para estas funções (de confiança e cargos em comissão) geralmente 

tem como vantagem o fato delas já estarem familiarizadas com aquelas organizações, 

ter conhecimento sobre a pessoa ou ainda, demonstrar conhecimento para com o seu 

trabalho. No entanto, alguns fatores precisam ser levados em consideração, como a 

necessidade de formação para a função, o que algumas vezes acontece durante o 

transcorrer das atividades, quando o mais adequado seria que o gestor fosse detentor de 

um conhecimento prévio sobre determinadas atividades. 

A estratégia consiste em identificar as competências necessárias para tal função 

na organização pública. Para Brandão e Guimarães (1999), a utilização de um modelo 

de gestão de recursos humanos baseado nas competências implica que a organização 

planeje, selecione, desenvolva e remunere recursos humanos tendo como foco as 

competências essenciais. Deste modo, minimizaria lacunas existentes sobre o 
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conhecimento prévio que os gestores têm de suas funções, uma competência essencial 

compreende um conjunto de conhecimentos, habilidades, tecnologias e sistemas físicos, 

gerenciais, que geram resultados para a organização. 

Precisamos chamar a atenção para os aspectos culturais das instituições públicas, 

principalmente seus valores, como determinantes da concepção e uso das competências, 

que são por natureza, dinâmicas, onde o que é essencial hoje pode não ser amanhã. Daí 

a necessidade de haver a flexibilidade nas relações de trabalho. O gestor de 

organizações públicas deve ter, portanto, a habilidade para administrar as competências 

organizacionais, as equipes, as redes sociais, a aprendizagem e a inovação, de modo a 

proporcionar condições para que alcance níveis compatíveis com o estágio de 

desenvolvimento da atual sociedade do conhecimento e da informação. Sendo esta, 

portando uma forma inovadora de gestão. No entanto, sua aplicação nas organizações 

públicas em particular requer o atendimento de algumas condicionantes. Para que a 

organização obtenha êxito em sua missão, e para que atenda à sua razão social, é 

necessário “arrumar as pessoas que são necessárias para que o trabalho seja feito, e 

arrumar pessoas boas” (MAXWELL, 2004, p. 140). Logo, o recrutamento é a forma 

pela qual o gestor irá prover o órgão com a mão de obra necessária.  “O maior desafio 

atualmente, segundo líderes de empresas públicas são o de atrair e manter mão de obra 

de alta qualidade” (GRANJEIRO, 1997, p. 260) e por isso, é necessário que um 

processo de recrutamento seja elaborado de modo a estar adequado às necessidades 

reais dos órgãos públicos. 

Na administração pública, os cargos já são previamente definidos e encontramos 

descrições sistematizadas dos cargos e funções. Para Granjeiro (1997) isto é um fato 

negativo, pois objetiva evitar desvio de objeto e de conduta, a legislação vigente acaba 

por engessar o processo de gestão de pessoas, fazendo que o desafio moderno do 

administrador público seja o de estabelecer uma gestão forte que se ocupe de decidir e 

dirigir, mobilizando iniciativas e recursos para o alcance de seus objetivos 

consensualmente determinados pelo processo político representativo.  

Sobre os métodos de avaliação empregados na administração pública, o Regime 

Jurídico Único dos servidores do Estado, das Autarquias e Fundações Públicas do Rio 

grande do Norte, estabelecido pela Lei Complementar nº 122, de 30 de junho de 1994, 

em seu Art. 20 explica que o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará 

sujeito a estágio probatório por período de 24 (vinte e quatro) meses, durante o qual a 

sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo” 
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observada os seguintes fatores: I - assiduidade; II - disciplina; III - capacidade de 

iniciativa; IV - produtividade e; V - responsabilidade; e a mesma lei delimita ainda que 

4 (quatro) meses antes de findo o período do estágio probatório, será submetida à 

homologação da autoridade competente a avaliação do desempenho do servidor. Com 

isso, para Granjeiro (1997), o administrador fica destituído de ferramentas para motivar 

os funcionários; visto que os incentivos são limitados, havendo dificuldade de 

estabelecer gratificações por desempenho, e a amplitude das carreiras, havendo 

distância percentual entre a menor e a maior remuneração. Um dos poucos recursos que 

restam ao administrador é atribuir gratificações por ocupação de cargos em comissão: 

Direção, Assessoramento e Supervisão (GRANJEIRO, 1997, p. 260). Granjeiro observa 

que a administração de recursos humanos carece da existência de um sistema de 

incentivos para o profissional, sendo patente a ausência de uma política orgânica de 

formação, capacitação permanente e de remuneração condizente com a valorização do 

exercício da função pública (1997, p. 260).  

 

2.3 A FORMAÇÃO DO GESTOR PÚBLICO 

 

A formação para a gestão pública deve estar voltada para uma atuação de forma 

eficiente, eficaz e buscando contribuir para o alcance dos objetivos e o desenvolvimento 

das organizações governamentais, de forma a possibilitar atender o desenvolvimento da 

sociedade e das competências necessárias ao bom desempenho do gestor público, além 

de uma formação generalista que permita definir um perfil de administrador moderno e 

capacitado a planejar, organizar, dirigir e controlar as ações e as políticas públicas nas 

diversas esferas de poder e do governo, deve ainda, buscar também oportunizar a 

formação de profissionais para atuarem em áreas específicas da administração pública, 

que são os processos operacionais e decisórios sob a égide do conhecimento, da ética e 

da cidadania.  

O conhecimento é conceituado pelos mais diversos autores das mais variadas 

áreas. Assim, procurou-se destacar os conceitos de conhecimento, dos principais autores 

da área de gestão do conhecimento. Sveiby (1998) define conhecimento como a 

capacidade que uma pessoa tem de agir continuamente, criada por um processo de 

saber. Portanto, é contextual, ou ainda, não pode ser separado de seu contexto.  

Conforme explica Demo (1997), o conhecimento é até certo ponto o responsável 

por desfazer as verdades, para assim descongelar os entraves ao processo de 
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questionamento e inovação. O conhecimento pressupõe a quebra de paradigmas, 

mudanças de hábitos e releituras de uma mesma realidade e a habilidade de lidar com as 

diversas situações presume-se que o indivíduo tenha conhecimento a respeito do 

processo que ela envolve. Durand (BRANDÃO & GUIMARÃES, 1999) acrescenta, 

ainda, que o desenvolvimento de competências se dá por meio da aprendizagem 

individual e coletiva, envolvendo, simultaneamente, as três dimensões, isto é, pela 

assimilação de conhecimentos, integração de habilidades e adoção de atitudes relevantes 

para um contexto organizacional específico ou para a obtenção de alto desempenho no 

trabalho. 

Diante das conceituações e a partir do estudo integrado a cerca do gestor e sua 

formação para tal, compreendemos a necessidade deste estudo, à medida que 

sintomatizamos suas particularidades, conforme Bresser (1998) explicando que tratava 

de um tema com diferenciais próprios, e que a convertem em um tipo especial de 

organização, quando se referia as instituições públicas. Com base nisso a intenção é 

explicar que, não será possível um conhecimento da totalidade do assunto sobre a 

gestão da instituição pública sem o conhecimento das partes e das formas como 

interagem. 

O estudo também objetivou situar os desafios, por ora encontrados, para a 

formação do gestor, partindo do pressuposto de que não podemos deixar de relacionar 

os resultados de desempenho da Educação do Estado do Rio Grande do Norte com o 

desempenho profissional das lideranças e com a formação dos seus gestores, conforme 

observado na pesquisa. Objetivamos também que os pontos abordados fornecessem 

aportes e diagnósticos sobre a questão da formação dos gestores, com o objetivo de 

ampliar a discussão. 

As políticas educacionais, de descentralização, na perspectiva de democratização 

e de transferência de responsabilidades dos órgãos centrais para as unidades escolares, 

na década de 80, passaram a exigir a tomada de decisões ou a execução de ações pelas 

equipes escolares, tendo a sua frente os diretores (TEIXEIRA, 2000). Neste sentido, 

deposita sobre cada um a responsabilidade pelos resultados que as ações emanadas do 

Estado produzem. O que ocorre nas escolas pode colaborar para a produção de sucesso 

ou fracasso da educação na sua totalidade. O papel que os diretores escolares exercem 

tem sido relacionado aos resultados de desempenho que o sistema educacional apresenta 

(MACHADO, 2000; ALVES, 2008).   
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Mesmo não fazendo parte diretamente do escopo desta pesquisa, precisamos 

esclarecer que as eleições de diretores passaram a fazer parte de várias constituições 

estaduais no final da década de 1980, logo em seguida, com a crise do Estado, a 

necessidade de um novo desenho de políticas públicas, critérios de eficiência da gestão 

e uma perspectiva da atuação do diretor escolar, produzem uma mudança em relação ao 

que se espera do ocupante daquele cargo. Entre um extremo e outro, o pêndulo oscilou, 

entre as décadas de 1980 e 1990, de uma posição que pugnava pela figura de um diretor 

eleito representante da sua comunidade e a de um diretor gerente, capaz de aplicar à 

escola critérios de eficiência administrativa verificados em setores que não 

propriamente o da educação (PARO, 1996). Fora isso, a eleição direta, por si só, não foi 

garantia de uma gestão democrática, haja vista que o processo não passou incólume aos 

traços de nossa cultura política que se manifestam de uma forma mais ampla na 

sociedade (PARO, 1996). Diante das constatações veem às preocupações manifestadas 

por Machado (2000, p. 72):  

 

[...] seria omissão deixar de pontuar, no contexto da formação de gestores, o 

que já é de amplo conhecimento da sociedade e dos educadores brasileiros: a 

consideração do contexto dos avanços da gestão escolar no Brasil, desde a 

Constituição de 1988. Esse movimento foi seguido dos processos de escolha 

de dirigentes, da constituição dos conselhos escolares e do desenvolvimento 

de várias experiências bem-sucedidas. Entretanto, parece ser necessária uma 

ação determinada por outra via: a do desenvolvimento das competências das 

equipes e lideranças escolares como política capaz de auxiliar a escola 

pública no cumprimento das incumbências já estabelecidas na LDB, no 

capítulo que trata da organização da educação, onde a escola aparece, pela 

primeira vez, como um dos protagonistas da educação nacional, ao lado da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. 

 

Portanto, observa-se, que a forma de escolha isolada, não garante, por parte do 

gestor escolar, o exercício de sua função como é requerida de uma “escola eficaz” 

(TORRECILLA, 2008). Vários trabalhos têm chamado a atenção para a necessária 

posse por parte de diretores escolares de um conjunto de competências para a ocupação 

de seu cargo. Pesquisas mostram que dado o amplo leque de atribuições que são 

transferidas aos diretores, há várias competências que precisa possuir para ser bem 

sucedido (CASTRO, 2000). Autores com pontos de vista teóricos diferentes têm 

desenvolvido reflexões à cerca da necessidade do gestor reunir um conjunto de 

capacidades (LIBÂNEO, 2000). Capacidades estas que sejam capazes de dá respostas às 

demandas da educação.  
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Além da necessidade de capacitação técnica do diretor, será preciso construir um 

novo consenso a respeito da noção de êxito escolar, não apenas a proficiência dos 

estudantes em disciplinas específicas, mas também o seu efeito na difusão de valores. 

Portanto, para essa escola existir, o diretor terá que ter as bases de sua autoridade 

reconstruídas, aliando competência administrativa e condições institucionais 

compatíveis com o exercício de uma verdadeira liderança política e pedagógica da 

escola. (BURGOS; CANEVAL, 2011). 

A formação dos gestores passou a ser uma necessidade e um desafio para as 

instituições de ensino público, uma vez que a formação básica dos dirigentes, 

geralmente, não estar baseada na área específica de sua atuação. A formação inicial, dos 

gestores escolares, em nível superior acontecia por meio da Habilitação em 

Administração do curso de Pedagogia. A introdução da prática de eleições para 

diretores, na abertura política dos anos 80, diminuiu a procura por esse curso, foi 

observado em seguida o surgimento de Cursos de Especialização em Gestão 

Educacional, procurado por profissionais que já estavam no exercício daquela função. 

Logo, recai sobre as Secretarias de Educação, a responsabilidade de realizar cursos de 

capacitações para a preparação de diretores escolares. Essa responsabilidade se torna 

mais marcante quando se evidencia a necessidade de formação (MACHADO, 2000) 

como sendo a condição para a profissionalização dos gestores para enfrentar os desafios 

da gestão nos sistemas de ensino. 

O trabalho de gestão exige o exercício de múltiplas competências devido às 

demandas apresentadas ao diretor (LUCK, 2000), não podendo mais esperar que os 

dirigentes aprendam com os erros no dia a dia em serviço, é necessário uma formação 

prévia capaz de, resolver conflitos e atuar em situação de tensão, assim como, 

desenvolver trabalhos em equipe, monitorar resultados, planejar, implementar projetos 

políticos, integrar a comunidade, realizar negociações e criar formas de gestão diante 

das mais diversas situações inerentes ao processo. A responsabilidade da gestão pública 

exige profissionalismo para evitar resultados indesejáveis para a sociedade. 

Segundo Nogueira (1998), para a gestão pública hoje não é mais suficiente 

apenas o desenvolvimento de técnicas e formulação de sofisticados programas 

administrativos e sim a capacidade de lidar com complexidades e ter visão estratégica e 

participativa. Desta forma, há necessidade de que os gestores públicos tenham formação 

e treinamento também no âmbito técnico e político, capazes de pesquisar, negociar, 
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aproximar as pessoas juntamente com seus interesses, planejar, executar, avaliar e 

refletir sobre as crises e as mudanças. 

Para o bom desempenho das funções de gestor é necessário que o mesmo seja 

detentor de conhecimentos, habilidades e atitudes, que englobem não apenas as questões 

técnicas, mas também os aspectos sociais e afetivos relacionados ao trabalho. Deste 

modo compreende-se que o conhecimento corresponde a uma série de informações 

estruturadas pelo indivíduo, que lhe dá a compreensão do mundo, incluindo a isso, sua 

capacidade de receber informações e integrá-las dentro de um esquema preexistente, daí 

permitindo ter pensamento e visão estratégica. A habilidade é a capacidade de agir de 

acordo com objetivos predefinidos, envolvendo técnica e aptidão. A atitude diz respeito 

a aspectos afetivos e sociais relacionados ao trabalho, inclui a identidade do indivíduo 

com os valores da instituição em que trabalha e, por consequência, seu 

comprometimento e motivação para atender aos padrões de comportamento esperados 

para atingir resultados no trabalho. 

 

2.4 O GESTOR DA INSTITUIÇÃO PÚBLICA DE ENSINO 

  

Trata do sujeito que, embora já tenha sido bastante estudado sob a ótica de 

teóricos que permeiam a educação, sob o ponto de vista da administração os aspectos 

ainda são superficiais, ou seja, este é o campo de atuação de um gestor público, onde 

estão envolvidos, aspectos políticos, sociais e econômicos enfatizados nesta Nova 

Gestão Pública e que poderá contribuir e enriquecer a discussão teórica entre a educação 

e a administração. Além disso, será um estudo voltado para essa temática, ainda pouco 

discutida, de modo que, identifica por meio da pesquisa elementos que ainda são pouco 

orientados na formação dos gestores das instituições de ensino em análise.  

Segundo Libâneo (2004) a gestão da escola, é uma tarefa administrativa, e 

pensar na gestão deste espaço remeti-nos a muitos desafios, pois a organização e a 

gestão escolar são  dimensões que precisam estar articuladas, uma vez que a escola não 

é uma soma de partes, mas um todo interligado que busca articular as orientações dos 

poderes públicos e o pensar pedagógico à sua prática do dia a dia, mediada pelo 

conhecimento da realidade e pela participação de todos os atores envolvidos no 

processo educativo. 

Seria omisso deixar de pontuar o que é de amplo conhecimento da sociedade, a 

consideração dos avanços da gestão no Brasil, desde a Constituição de 1988, que foi 
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seguido pelo processo de escolha de dirigentes dos órgãos de ensino público, da 

constituição de colegiados e do desenvolvimento. Entretanto suspeita-se ser necessária 

uma ação determinada por outra via: desenvolvimento de competências das equipes e 

lideranças no cumprimento das suas incumbências, como por exemplo, a capacidade de 

otimizar os recursos públicos, que não podíamos deixar de destacar como sendo 

provenientes dos impostos dos cidadãos, conforme Matias-Pereira (2010), quando 

explica que, as demandas políticas da sociedade moderna têm imposto ao Estado custos 

econômicos insuportáveis e não encontrando contrapartida nas receitas, acabam gerando 

déficits, que necessitam ser cobertos pelo aumento ou criação de novos impostos uma 

vez que as demandas continuam a aumentar. 

A atividade administrativa não acontece isoladamente, mas em condições 

determinadas para atender as necessidades e interesses de pessoas e grupos. A 

administração escolar está, assim, organicamente ligada à totalidade social, na qual, 

além de se realizar e exercer sua ação, está sujeita às condições existentes, de ordem 

econômica, política e social. Assim, os elementos relacionados à administração e à 

escola devem ser examinados à luz da organização e funcionamento da sociedade. 

(PARO, 2000, p. 54) 

A expressão “gestão educacional”, comumente utilizada para designar a ação de 

dirigentes, surge, por conseguinte, em substituição a “administração educacional”, para 

representar não apenas novas ideias, mas sim um novo paradigma, que busca 

estabelecer na instituição uma orientação transformadora, a partir da dinamização de 

rede de relações que ocorrem, dialeticamente, no seu contexto interno e externo. Assim, 

como mudança paradigmática, está associada à transformação de inúmeras dimensões 

educacionais, pela superação, pela dialética, de concepções dicotômicas que enfocam 

ora o diretivismo, ora o não diretivismo; ora a hétero avaliação, ora auto avaliação; ora a 

avaliação quantitativa, ora a qualitativa; ora a transmissão do conhecimento construído, 

ora a sua construção, a partir de uma visão da realidade (LUCK 2007). Logo, assim 

como qualquer outra organização, a instituição de ensino tem por objetivo satisfazer as 

diversas necessidades daqueles que à procura, prestando serviços qualificados de 

ensino, e concomitantemente, assegurar um bom ambiente de trabalho para seus 

funcionários. Para isto, o gestor precisa estar disposto a atuar com maior efetividade e 

orientar as ações de forma compartilhada, com clareza sobre os padrões de qualidade 

necessários para o cumprimento de metas e mantendo a contínua atenção com a 

aprendizagem dos alunos. 
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As mudanças na conjuntura mundial, como a globalização da economia e a 

informatização dos meios de comunicação, no final do século XX, fez com que 

surgissem várias reflexões sobre o papel do Estado, neste sentido aconteceram 

discussões e redefinições sobre as políticas educacionais, nos anos 90, como o 

seminário promovido pelo Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada – IPEA em 

novembro de 1991, onde aconteceram críticas a política educacional e foram 

apresentadas propostas ao Ministério da Educação. Um dos documentos criados após o 

seminário do IPEA foi Educação no Brasil: situação e perspectiva (1993), onde tratava 

da universalização e qualidade da educação por meio da gestão e modernização da 

máquina administrativa. 

As instituições públicas de ensino do Estado do Rio Grande do Norte seguem as 

normatizações oficiais que preveem gestão descentralizada que contemplem as 

dimensões administrativas, pedagógicas e financeiras, por meio do Plano de 

Desenvolvimento da Escola – PDE de modo a viabilizar a qualidade do ensino na 

escola. Deste modo, precisamos comentar sobre liderança, que segundo Bezerra (2000), 

no papel de líder o gestor deve mostrar-se preparado, continuar-se atualizado e fazer-se 

aprendiz diante das inovações. Acrescenta-se que o gestor não pode esbarrar em 

dificuldades apresentadas, de fato é nessas circunstâncias que o diretor precisa 

demonstrar liderança. 

 

2.4.1 Ações do Gestor 

 

Pensar num gestor escolar que tem como foco a qualidade do ensino é pensar 

que o mesmo tem clareza da necessidade de ter suas ações alicerçadas nos seguintes 

fatores: autonomia, observação das particularidades, envolvimento das pessoas no 

processo de gestão, planejamento coletivo, articulação conforme as demandas da 

sociedade, parcerias, gerenciamento dos recursos financeiros, observação do espaço 

físico e do patrimônio, gestão de pessoal e avaliação institucional. Explicando tais 

fatores
1
:  

 Autonomia 

A gestão da Instituição de ensino e a atuação de seu gestor enfrentam desafios 

constantes, devido os avanços e relevâncias da prática de administração da educação. 

                                                 
1
 PEREIRA, Liana de Araújo Silva. Gestão Administrativa e Pedagógica do IFESP: um estudo 

diagnóstico. Natal, RN IFESP, 2009 (Monografia). 
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Essa relevância vem exigindo mudanças no pensamento e na atuação de pessoas 

envolvidas com a gestão da educação, o que demanda certa reinvenção da dimensão 

administrativa, onde todos os envolvidos no processo educacional têm a obrigação de 

aprender e construir um processo educativo de qualidade e corresponsável, através de 

um projeto político pedagógico. Isto implicando a autonomia institucional por meio de 

uma gestão democrática. 

Essa reinvenção de educação, devido à emancipação humana com qualidade, 

num mundo que exige parceria com o conhecimento, demanda nova estrutura 

administrativa por parte dos seus gestores, exigindo instituições de ensino 

democraticamente geridas, e consequentemente autônomas. A autogestão se dará com a 

ampliação dos espaços de participação efetiva dos seus colegiados e dos seus gestores, 

onde este representa a síntese de todo processo educacional. Esta síntese que representa 

o gestor necessita de uma constante conversão de pensamento a cerca de saltos 

qualitativos da autonomia objetivada. 

A autonomia das instituições de ensino advém de um processo de 

democratização, que precisa ser gerido uma vez que a evolução social exige constantes 

mudanças na educação, ela é a concretização da integração dos atos pedagógicos e das 

relações sociais que envolvem todo o processo educacional. 

 Observação das particularidades.  

Gerir uma instituição de ensino pública significa não apenas conservar o que se 

vê como, também, o que ela representa na vida da comunidade. Considerando a 

discussão no sentido do que é público, precisamos analisar o que é “pública”, para um 

melhor aproveitamento deste estudo. Às vezes não se consegue distinguir claramente o 

que é público do que é privado, no que diz respeito à propriedade, a gestão e ao uso. 

Isso acontece quando às vezes não considera seu também, o que é público, devido à 

falta de clareza de que todos podem dispor e compartilhar daquilo que é comum, seja 

eles materiais ou imateriais. Na Instituição pública essa situação pode ser ilustrada com 

o uso indevido ou a maneira inadequada que as pessoas se apossam dos cargos de 

gestão, como se não fossem públicos, onde o desperdício, a negligência e a própria 

negação institucional, da mesma como um bem comunitário e de uso social, para isso 

cabe ao Estado, a função de supervisionar e avaliar respectivamente os estabelecimentos 

do seu sistema de ensino.  

As instituições públicas de ensino estão inseridas em comunidades, com as quais 

devem se identificar e interagir, onde a constante interação com a mesma torna forte a 
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necessidade de articulação e estratégias de gestão pública que envolva as pessoas em 

seus projetos.  Para isto a Constituição Federal parte do princípio, no seu Art. 206, VI, 

de que o ensino público deve ter como base a gestão democrática, na forma da lei, assim 

como o Art. 56 da LDB deixa clara a necessidade de que Instituições públicas de 

educação obedecerão ao princípio da gestão democrática, assegurada à existência de 

órgãos colegiados deliberativos, de que participarão os segmentos da comunidade 

institucional, local e regional. 

 Envolvimento das Pessoas no processo de gestão. 

Uma vez conhecida algumas particularidades da gestão pública, partimos para 

um estudo acerca da promoção, articulação e envolvimento das pessoas no processo de 

gestão. As comunidades institucionais no geral são plurais, no sentido de serem 

formadas por pessoas com diferentes maneiras de pensar e agir, entretanto a 

convivência, entre grupos diferenciados, às vezes são marcadas por preconceitos ou 

discriminações, que precisamos neutralizá-los, reconhecendo e valorizando a identidade 

de cada um exatamente por ser diferente, isso tudo baseado na tolerância e no respeito 

aos direitos. 

A instituição de ensino é um espaço ideal para promover a integração social, por 

que é nela que veicula conhecimentos que chegam e que saem através das pessoas. Essa 

integração, que precisa ser democrática, estimula várias formas de expressão, uma vez 

que a capacidade crítica e criadora passou a ser, às vezes inconscientemente, estimulada 

e também quando der, ao mesmo tempo, a autonomia necessária às pessoas, para 

execução de suas funções. A construção desse convívio é desafiador por que vai sempre 

depender de ações externas as instituições de ensino (a evolução da sociedade como um 

todo) e envolvem todas as pessoas, administradores, técnicos, funcionários que prestam 

serviços, alunos, professores e gestores.  

Encontraremos barreiras num processo de convívio democrático ligadas ao 

autoritarismo, antagonismo e a intolerância quanto aos diversos pensamentos 

pedagógicos. Para explicar isso encontramos gestores que afirmam a importância da 

participação de todos na resolução de problemas, mas que assumem posturas 

autoritárias. Mas para isso precisamos levar em consideração que na teoria, uma série de 

dificuldades concretas não são consideradas, uma vez que na prática surgem desafios 

que nem sempre conseguimos contornar com a devida habilidade. Para isso Hubert 

Hannoun (1998) diz “o educador consciente e responsável é aquele que, ao mesmo 

tempo, tem razões e vontade de pensar e agir como age”. 
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Entende-se que a gestão é um processo participativo em construção permanente, 

daí a necessidade de criação de órgãos colegiados consultivos e deliberativos. Estes 

órgãos colegiados são bastante diversificados, mas tem objetivos comuns, como o de 

contribuir para ampliar os espaços de participação e incorporar sujeitos na formulação 

de políticas públicas e programas de controle dos sistemas de ensino.  

Na maioria das vezes, quando avaliamos uma gestão e a denominamos como 

sendo de boa qualidade, observamos que se trata daquela onde a relação entre meios e 

fins permite o crescimento de novas relações interpessoais, pautadas em solidariedade, 

cidadania e justiça, e o resultado disso é um estímulo para novas conquistas, tornando 

assim um processo contínuo de superação de desafios e de formação de novos líderes. 

Discutimos então que promovendo uma gestão onde haja a participação da comunidade 

institucional, como um todo, através da criação de espaços de participação das pessoas e 

de outros setores da sociedade, é que se constrói a autonomia e se estimula ações 

inovadoras capazes de modificar e contribuir para novos conhecimentos. 

 Planejamento coletivo 

Estudadas as estruturas de gestão colegiada, como mecanismos coletivos 

constituídos pelos representantes da comunidade institucional, com o objetivo de apoio 

e de tornar a organização do ensino um ambiente dinâmico e de aprendizagem social, 

passaremos a uma breve análise do Projeto Político Pedagógico, que conforme mostram 

os estudos, fundamentam-se na autonomia, criatividade e responsabilidade dos 

envolvidos. 

Para o estudo do referido tema faremos uma breve apreciação sobre a 

importância do PPP, seu significado, suas limitações e os elementos necessários a sua 

elaboração. A LDB (Art. 12,13 e 14) redimensiona e explicita que está nas mãos dos 

sujeitos definirem a organização do trabalho pedagógico, definindo os caminhos a 

serem percorridos e consequentemente construindo a autonomia. Não devendo elaborar 

seu projeto pedagógico apenas por uma exigência legal, mas sim a partir da necessidade 

de uma ação coletiva, por que a legislação assegura a possibilidade de elaboração do 

mesmo, mais são os sujeitos que garantem os seus resultados. 

Para a elaboração do PPP é importante que sejam levantados dados que 

permitam uma visão legal, histórica e administrativa, de maneira que possa descrever 

sua realidade. Com esses dados coletados, o passo seguinte é levantar questionamentos, 

a cerca da relação da sua realidade com os aspectos sociais, políticos e econômicos da 

comunidade que se encontra inserida, e também sobre a organização do trabalho 
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pedagógico existente, considerando o trabalho dos vários segmentos. Dessa maneira 

diagnostica as dificuldades e identifica as potencialidades e competências existentes. 

 Articulação conforme as demandas da sociedade. 

O papel da instituição de ensino está definido na Constituição e na LDB, como 

responsável de contribuir para o pleno desenvolvimento da pessoa, prepará-la para a 

cidadania e qualificá-la para o trabalho, onde a sua função está ligada à transmissão do 

conhecimento sistematizado para as novas gerações. Desse modo é necessário que suas 

incumbências sejam exercidas plenamente.  

Outro ponto a ser observado sobre a função social da Instituição articulada com 

as demandas sociais é referente à cultura, como os variados modos de vida da sociedade 

a partir das influências que recebem. Cultura esta que se desenvolve na vivência diária 

do ambiente escolar, aonde as pessoas e os grupos que ai se forma vão também 

produzindo novos modos de vida humana e, assim, recriam a cultura geral, de modo que 

as discussões nos variados setores das instituições de ensino precisam passar pelo 

julgamento dos indivíduos e grupos, que são influenciados tanto pelos aspectos 

provenientes da cultura, da sociedade como um todo, quanto pelo o que se passa na 

vivência da realidade que a cerca, e que as influências não são aceitas passivamente, 

mais que são refletidas e às vezes resulta na criação de novos aspectos que foram 

incorporados aquela cultura, conforme Brunet (1995, p. 125) 

 

As organizações escolares, ainda que estejam integradas num contexto 

cultural mais amplo, produzem uma cultura interna que lhes é própria e que 

exprime os valores e as crenças que os membros da organização partilham. 

 

Vale lembrar que sem a partilha não se cria uma cultura positiva e que a 

construção de uma história ou de uma cultura depende de todos os envolvidos, onde 

uma vez criada há que conservá-la ou modificá-la na direção que leva a um ensino de 

qualidade. 

 Parcerias 

Partindo do entendimento de que a função social da Instituição de Ensino deve 

está articulada as demandas da sociedade, explicaremos que isto acontece por meio de 

estabelecimento de parcerias, enquanto colaboração mútua entre organizações, 

empresas, comunidades e instituições de ensino. 

As parcerias surgem diante da necessidade de resolver problemas, enfrentar 

desafios ou desejo de crescer junto. As instituições devem buscar as parcerias como  
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estratégias que irão compor um Plano de Desenvolvimento Institucional. As parcerias 

podem ser: campanhas, convênios, utilizações de espaços físicos, assessorias, 

consultorias, diagnósticos, patrocínios, palestras, oferta de cursos, produção de material 

didático, auxilio a comunidade, entre outras. 

Analisando as suas necessidades, definindo prioridades e meios adequados, as 

instituições conquistam parceiros e envolve a sociedade, através das associações 

comunitárias, dos agentes econômicos, dos responsáveis pela segurança, dos 

representantes da justiça ou ministério público, outros serviços público (saúde, 

abastecimento de água, abastecimento de energia), organizações não governamentais e 

outras instituições de ensino. Mas, precisamos ter clareza se elas atenderão a uma 

necessidade importante, uma vez que as intenções de alguns parceiros, na sua maioria, 

são: identificar futura mão de obra, envolver os funcionários para as resoluções dos 

problemas como a educação, utilizar instalações em comum e a outra intenção que é 

melhorar a imagem diante da sociedade. Cabendo a instituição criar projetos e 

programas educacionais, ceder espaços, divulgarem as ações dos parceiros e promover 

cursos. 

Conhecendo as orientações que norteiam as negociações com as parcerias, o 

próximo passo é criar coordenação e administração para elas, onde uma estrutura 

gerencial tomará a execução do projeto de parceria e irá colocá-lo em prática, dentro de 

um cronograma previsto. O processo de implementação de uma parceria deve ser 

registrado com objetividade. Em seguida a equipe monitora, registrando o que está 

acontecendo, e avalia para verificar a qualidade desse processo de execução da parceria.  

 Gerenciamento dos recursos financeiros 

A gestão dos recursos financeiros na instituição de ensino vem recebendo cada 

vez mais atenção por parte dos gestores. Neste sentido falar em recursos financeiros 

atualmente é falar de autonomia institucional, onde os gestores precisam estar 

preparados para esse tipo de gerenciamento, que parte de uma visão ampla para a 

específica do financiamento da educação. Incorporando princípios éticos da gestão dos 

recursos e fortalecendo o seu compromisso social, que é a qualidade da educação. Para 

Anísio Teixeira (1996, p. 33) a educação era baseada em: 
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A consciência da necessidade da escola, tão difícil de criar em outras épocas, 

chegou-nos, assim, de imprevisto, total e sôfrega, a exigir, a impor a 

ampliação das facilidades escolares. Não podemos ludibriar essa consciência. 

O dever do governo - dever democrático, dever constitucional, dever 

imprescritível - é o de oferecer ao brasileiro uma escola primária capaz de lhe 

dar a formação fundamental indispensável ao seu trabalho comum, uma 

escola média capaz de atender à variedade de suas aptidões e das ocupações 

diversificadas de nível médio, e uma escola superior capaz de lhe dar a mais 

alta cultura e, ao mesmo tempo, a mais delicada especialização. Todos 

sabemos quanto estamos longe dessas metas, mas o desafio do 

desenvolvimento brasileiro é o de atingi-las, no mais curto prazo possível, 

sob pena de perecermos ao peso do nosso próprio progresso. 

 

As duas formas de aplicação dos recursos que financiam o ensino são: a 

centralizada, compreendendo a maior parte dos recursos financeiros, é realizada por 

uma instância administrativa a qual a Instituição de ensino está submetida e a 

descentralizada, que é realizada pela própria Instituição e financia materiais de 

consumo, equipamentos de manutenção e pequenos serviços. Tudo isso segue os 

princípios previstos em BRASIL (1988), conforme Art. 37 da Constituição Federal:  

 

 Legalidade – Seguir o que prescreve a lei, para não cometer atos sem 

validades, nem expor-se a responsabilidades, disciplinares, civis e 

criminais. 

 

 Moralidade – Regras de correta administração, predominando a ética em 

conjugação com a lei, resguardando assim o interesse público. 

 

 Impessoalidade – Atos praticados em benefício de todos indistintamente, 

atendendo os interesses da comunidade. 

 

 Publicidade – Uma vez órgãos públicos, os atos devem ser divulgados 

amplamente, com a indicação das finalidades e objetivos a alcançar. 

 

 Eficiência - Toda ação administrativa deve ser orientada para 

concretização material e efetiva da finalidade posta pela lei. 

 

 

Tratando-se da utilização dos recursos públicos, os gestores precisam além do 

conhecimento dos princípios acima relatados, o conhecimento ou consulta ao Direito 

Financeiro que trata dos orçamentos públicos (Lei Federal n° 4.320/64), a Lei de 

Licitações que trata dos procedimentos relacionados a compras (Lei Federal n° 

8.666/93), instruções do Tribunal de Contas, para procedimentos relativos a convênios e 

a Lei de responsabilidade Fiscal (Lei Complementar n° 101/2000) que caracteriza-se 

como código de conduta dos agentes quanto a utilização de recursos públicos que tem 

como objetivo melhorar a administração das contas públicas, corrigir comportamentos 

administrativos, limitar os gastos através de técnicas de planejamento governamental, 
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organização, controle interno e externo e principalmente exigir ações públicas 

transparentes. 

No processo de gestão financeira o planejamento das ações, através dos 

levantamentos de dados quantitativos, como número de alunos, servidores, 

equipamentos e materiais utilizados, previsões de despesas e recursos financeiros 

necessários a execução dos projetos são informações importantes para um planejamento 

aceitável. 

Ao executar os projetos ou atividades os gestores devem estar atentos, assim 

como ao levantamento dos dados, ao registro financeiro para ilustrar a prestação de 

contas a quem é de direito, assim como o cumprimento dos prazos estabelecidos aos 

compromissos financeiros, uma vez que as atividades financeiras, de despesas e 

receitas, que estão relacionadas à administração pública coincidem com o calendário 

civil (de 1° de janeiro a 31 de dezembro). 

Quanto ao planejamento, existem obrigações e prazos legais para o 

encaminhamento de projetos as instâncias legislativas. Os instrumentos orçamentários, 

BRASIL (1993) que envolvem planejamento, são:  

 

 Plano Plurianual (PPA) trata dos objetivos e metas da administração 

pública, com vigência de quatro anos, deve ser encaminhado ao legislativo 

até o final do mês de agosto do primeiro ano do mandato do executivo.  

 A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) trata de diretrizes e prioridades 

para o orçamento do ano seguinte, deve ser encaminhado ao legislativo até 

quinze de abril de cada ano. 

 A Lei Orçamentária Anual retrata em valores os objetivos, metas e as 

prioridades das duas leis anteriores, deve ser encaminhado ao Legislativo 

até o final do mês de setembro de cada ano. 

 

Para a elaboração de um planejamento dos recursos financeiros é necessário um 

diagnóstico para detectar receitas e saber como planejar as despesas com segurança. A 

aplicação dos recursos financeiros em educação, seja de origem pública ou privada, 

significa basicamente aplicá-los de acordo com o que foi planejado anteriormente e 

envolve a capacidade de gerenciamento do gestor, principalmente para os imprevistos e 

tendo em mente os objetivos do ensino. 

Outro ponto importante no gerenciamento dos recursos financeiros são os 

instrumentos que constituem os mecanismos de contratação, pagamento e comprovação 

de despesas (cheques, contratos, atas, livros caixa, notas fiscais etc.), estes são os 

documentos que registram a gestão financeira realizada e devem ser cuidadosamente 

arquivados para o momento da prestação de contas, que é o momento de comprovar as 
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receitas e despesas e verificar se foram cumpridas as metas e daí tornar um exercício de 

avaliação para o próprio gestor. 

Outro ponto que não poderíamos deixar de destacar, é sobre à aquisição de bens 

e contratação de serviços. Quem planeja as compras e os serviços, não pode deixar de 

levar em consideração os aspectos legais pertinentes ao mesmo, de obediência a 

critérios e procedimentos que garantam a adequação e o bom uso dos recursos públicos. 

A aquisição de materiais e serviços envolve o equilíbrio entre a economia e a qualidade 

dos bens e serviços que se adquire. 

A prestação de contas é um instrumento que atende a algumas exigências: 

primeira, as exigências legais, uma vez que os recursos repassados foram autorizados 

por lei que fixam normas para sua aplicação; segunda, exigência contábil, onde as 

informações sobre gastos são contabilizadas por organismos centralizados, conforme lei 

federal; terceira, é a exigência social, que requerem, e tem os seus direitos, de 

explicações sobre o que foi feito com o dinheiro repassado ao órgão público.  

O princípio da publicidade deve acontecer através da divulgação, conforme Art. 

7° da Lei n° 8.666/93 que determina as diversas condições de licitar, como por exemplo, 

a previsão de recursos que garantam o pagamento das obrigações a que venha adquirir. 

Outro ponto sobre a aquisição de bens públicos que não poderíamos deixar de citar, é o 

que diz respeito ao art. 14, da referida lei, que não poderá ser feito compras sem a 

adequada caracterização de seu objeto e indicação dos recursos orçamentários para o 

pagamento, sob pena de nulidade do ato e responsabilidade de quem lhe tiver dado 

causa. 

 Observação do espaço físico e do patrimônio 

Administrar os espaços físicos e o patrimônio da instituição pública de ensino 

significa conservar o material, e o que ele representa na vida da comunidade 

institucional, tarefa que requer a tomada de decisões e adoção de providências 

fundamentadas e adequadas ao desenvolvimento do projeto pedagógico da instituição, 

onde os meios estão a serviço das necessidades pedagógicas que garanta formação e 

ensino de qualidade. 

Quando falamos de espaços físicos, equipamentos e materiais, falamos de 

patrimônio, que inclui: os símbolos institucionais (uniformes, bandeiras, hinos, 

fotografias etc), os principais projetos de ensino-aprendizagem, festas, apresentações 

culturais, trabalhos comunitários e qualidade do trabalho dos profissionais que por ali 

passaram, também falamos de um tipo de patrimônio que podíamos chamar de 
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imaterial. Na realidade esse patrimônio público pertence à comunidade e deve fazer 

cumprir nela a sua função de ensino e aprendizagem. 

O regimento deve estabelece as normas administrativas e pedagógicas de 

funcionamento nas instituições de ensino, assim sendo, deve haver normas sobre as 

responsabilidades de todos na manutenção, do prédio, materiais e equipamentos, assim 

como seus registros e controles, aquisição e conservação. 

Os equipamentos e materiais permanentes necessitam de constante reposição e 

isso exige atenção no seu uso e consumo, por isso características como: qualidade, 

facilidade de operação, custo de aquisição e manutenção, adequação no que diz respeito 

ao conforto, facilidade de transporte (por exemplo, de uma sala para outra), segurança 

para evitar acidentes e a estética como algo agradável ao olhar e sentir e que traz bem 

estar ao ambiente de estudo e trabalho. 

O que precisamos ter em mente é que todo esse processo de administração do 

espaço físico e do patrimônio deve estar voltado para o interesse público e para o 

atendimento das necessidades planejadas da instituição de ensino, e que essas são 

responsabilidades do gestor no cumprimento da legislação e das obrigações dela 

decorrentes na constituição do patrimônio público.  

 Gestão de pessoal 

Para isto iniciaremos uma análise a cerca da necessidade de conhecimento da 

legislação pertinente ao pessoal, para evitar descumprimentos legais. Mesmo 

diversificada a legislação de pessoal segue princípios e regras gerais da Constituição 

Federal, como no caso do acesso ao cargo público que na maioria das vezes depende de 

aprovação prévia em concurso público. Uma vez aprovado o servidor precisa ser 

nomeado, tomar posse e entrar em exercício no serviço público. A nomeação será 

publicada do Diário Oficial do Estado, a posse marca o início das suas atividades 

funcionais e o exercício corresponde às atividades do cargo ou função que lhe é 

pertinente. Outra fase é a do estágio probatório, que corresponde ao período de dois a 

três anos, conforme reforma administrativa de 1998, que o servidor é submetido a 

avaliação de desempenho como confirmação para manutenção no cargo, e concluído 

este estágio o servidor adquire a estabilidade. 

A equipe gestora é responsável por receber o servidor, apresentar a organização 

da instituição, seu projeto pedagógico e as tarefas que lhes são atribuídas. 

Para a realização das tarefas com competência, os servidores devem conhecer 

suas atribuições, e saber que o cargo público corresponde a um lugar no serviço público, 
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com determinada denominação, atribuição e saber também, que seus vencimentos serão 

pagos com o orçamento público. 

Na administração pública, em geral a legislação de pessoal corresponde ao 

Estatuto, Regimento e Plano de Carreira. Sendo por meio deste que a administração 

manifesta a evolução dos servidores. Segundo a LDB em seu Art. 67 estar explicito que 

seja assegurado ao profissional da educação: o aperfeiçoamento continuado inclusive 

com licenciamento periódico remunerado; piso salarial; progressão funcional de acordo 

com a titulação, conforme avaliação do desempenho; período reservado a estudos, 

planejamentos e avaliações incluídos na carga horária e condições adequadas de 

trabalho, como requisitos da qualidade no serviço prestado em prol da educação. 

Para gerir com competência o quadro de pessoal, de modo a atender aos 

preceitos legais, faz-se necessário o estudo da legislação relativa aos servidores 

públicos, no que se referem aos seus direitos, vencimentos, vantagens, deveres, 

proibições, penalidades e processo administrativo disciplinar. 

Vários fatores colaboram para assegurar a qualidade da educação, como, um 

bom projeto político pedagógico, plano de carreira e remuneração e gestão democrática. 

Contudo, outra questão intimamente ligada à qualidade do ensino é a qualificação dos 

servidores do magistério e do pessoal técnico administrativo e de apoio.  

Daí a presença de um líder ser indispensável à formação de uma equipe, onde 

este envolve os componentes, em clima de participação democrática, livres de 

autoritarismo, centralização ou individualismo, de maneira que se sentem 

corresponsáveis pelo objetivo desejado. Daí a necessidade de um gestor que esteja 

sempre pronto para ouvir, que tome decisões compartilhadas, que deixe claro o padrão 

de qualidade esperado, que trabalhe com naturalidade, dando a liberdade necessária e 

que valorize as pessoas. 

 Avaliação institucional 

O Ministério da Educação orienta ainda, que os processos avaliativos devam 

constituir um sistema que permitam a integração das diversas dimensões da realidade 

avaliada, assegurando as coerências conceituais, epistemológicas e práticas, bem como 

o alcance dos objetivos dos diversos instrumentos e modalidades. 

A Avaliação Institucional passou a ser um processo necessário para a 

administração dos sistemas de ensino, uma vez que a reflexão sobre os resultados é o 

que vai proporcionar perspectivas de qualidade para educação oferecida.  
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Construir propostas para avaliação implica superar concepções e procedimentos 

até então predominantes naquela Instituição e simultaneamente decidir: o que avaliar, 

como avaliar, quem avaliar e para que se avaliar. Para isso precisa considerar todas as 

dimensões institucionais e encaminhar por diferentes meios instrumentos e ações, assim 

como diferentes avaliadores. 

A avaliação institucional só tem sentido se houver a compreensão clara, de todos 

os envolvidos, de que o objetivo final é a melhoria da qualidade do ensino. Isto acontece 

a partir da criação de uma cultura de avaliação permanente, que não seja punitiva, mais 

que seja capaz de envolver alunos, professores, funcionário, gestores, parceiros etc. 

No âmbito da Instituição de Ensino, a equipe gestora tem papel fundamental na 

avaliação, pois ela precisa garantir tempo e local para a realização das atividades de 

avaliação, especialmente para as reuniões com os diferentes segmentos que compõe a 

instituição, assim como assegurar a autonomia do grupo responsável pela avaliação, 

para que se comporte de maneira clara e sem distorção das informações. 

O resultado precisa ser amplamente apresentado pela equipe gestora, 

preocupando-se em abordar o desempenho setorial, aspectos positivos e negativos, que 

devem estar fundamentados nos instrumentos utilizados, encorajando a todos a buscar a 

correção das dificuldades, percebendo a avaliação como oportunidade de 

aprimoramento e não como interferência a uma autonomia profissional. Para tais 

resultados é preciso viabilizar um clima de confiança e participação efetiva da 

comunidade. 
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3 O PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO
2
 

 

Sempre que falamos em resultados subentendemos qualidade do que está sendo 

analisado, neste sentido, o documento de referência do Plano Nacional de Educação 

esclarece pontos como: qualidade e resultados. Qualidade da Educação: Democratização 

do Acesso, Permanência, Avaliação, Condições de Participação e Aprendizagem, é o 

que trata o Eixo V – Gestão Democrática, Participação Popular e Controle Social. 

A qualidade da educação almejada deve ser definida em consonância com o 

projeto social que deverá orientar a construção de uma política nacional. A educação 

deve ser compreendida como espaço múltiplo em que diferentes atores, ambientes e 

dinâmicas formativas se inter-relacionam e se efetivam por processos sistemáticos e 

assistemáticos. A educação é intrinsecamente articulada às relações sociais mais amplas, 

podendo contribuir para sua manutenção, como para sua transformação.  

Quanto à qualidade, é um conceito complexo, que pressupõe parâmetros 

comparativos para o que se julga uma boa ou má qualidade nos fenômenos sociais. Na 

condição de um atributo, a qualidade e seus parâmetros integram sempre o sistema de 

valores da sociedade, sofrem variações de acordo com cada momento histórico, de 

acordo com as circunstâncias temporais e espaciais. Por ser uma construção humana, o 

conteúdo conferido à qualidade está diretamente vinculado ao projeto de sociedade, 

relacionando-se com o modo pelo qual se processam as relações sociais, produto dos 

confrontos e acordos dos grupos e classes que dão concretude ao tecido social em cada 

realidade.  

Numa educação para a emancipação, o sentido de “qualidade” é decorrente do 

desenvolvimento das relações sociais (políticas, econômicas e culturais) e sua gestão 

deve contribuir para o fortalecimento da educação pública e privada, construindo uma 

relação efetivamente democrática.  

A educação de qualidade visa à emancipação dos sujeitos sociais e não guarda 

em si mesma um conjunto de critérios que a delimite. É a partir da concepção de 

mundo, sociedade e educação que a escola procura desenvolver conhecimentos, 

habilidades e atitudes para encaminhar a forma pela qual o indivíduo vai se relacionar 

com a sociedade, com a natureza e consigo mesmo. A “educação de qualidade” é aquela 

que contribui com a formação dos estudantes nos aspectos culturais, antropológicos, 

                                                 
2
 BRASIL, Ministério da Educação e da Cultura. Plano Nacional de Educação - PNE: Documento 

Referência. Brasília, 2012. 
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econômicos e políticos, para o desempenho de seu papel de cidadão no mundo, 

tornando-se, assim, uma qualidade referenciada no social. Nesse sentido, o ensino de 

qualidade está intimamente ligado à transformação da realidade.  

Como prática social, a educação tem como locus privilegiado, mas não 

exclusivo, as instituições educativas, espaços de garantia de direitos. Para tanto, é 

fundamental atentar para as demandas da sociedade, como parâmetro para o 

desenvolvimento das atividades educacionais. Como direito social, avulta, de um lado, a 

defesa da educação pública, gratuita, laica, democrática, inclusiva e de qualidade social 

para todos/as e, de outro, a universalização do acesso, a ampliação da jornada escolar e 

a garantia da permanência bem-sucedida para crianças, adolescentes, jovens, adultos e 

idosos, em todas as etapas e modalidades, bem como a regulação da educação privada. 

Este direito se realiza no contexto desafiador de superação das desigualdades e do 

reconhecimento e respeito à diversidade.  

O dever do Estado com a educação, segundo o artigo 208 da CF/2008, será 

efetivado mediante a garantia de:  

 

I – Educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos ou fora da faixa 

(EC 59/2009). 

II - progressiva universalização do ensino médio gratuito; (EC nº 14/1996);  

III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, 

preferencialmente na rede regular de ensino;  

IV - educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até cinco anos de 

idade (EC nº 53/2006);  

V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação 

artística, segundo a capacidade de cada um;  

VI - oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando;  

VII - atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por 

meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, 

alimentação e assistência à saúde (EC nº 59/2009);  

§ 1º - O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo.  

§ 2º - O não oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público ou sua 

oferta irregular importa responsabilidade da autoridade competente.  

§ 3º - Compete ao Poder Público recensear os educandos no ensino 

fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar, junto aos pais ou responsáveis, 

pela frequência à escola.  
 

Esse conjunto de medidas deve ser objeto de ações orgânicas pelos entes 

federados. A regulação da educação nacional deve abarcar o ensino público e o ensino 

privado. O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes condições: I - 

cumprimento das normas gerais da educação nacional; II - autorização e avaliação de 

qualidade pelo poder público. (art. 208).  
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O Brasil tem como desafios educacionais ampliar e qualificar a educação em 

todos os níveis, etapas e modalidades. Na educação básica, a ampliação da oferta da 

educação de zero a três anos, a universalização da educação de quatro a 17 anos e a 

garantia de oferta das modalidades educativas devem ser objeto de ação planejada, 

coordenada, envolvendo os diferentes entes federados, em consonância com o PNE e 

demais políticas e planos decenais. No que diz respeito à educação superior, várias 

ações e políticas devem ser efetivadas, visando à ampliação e democratização do acesso 

a esse nível educacional, destacando-se a garantia de matrícula à população de 18 a 24 

anos em instituições de ensino superior, de modo a ampliar (atingir mais de 30% de taxa 

líquida) e universalizar o acesso a esse nível de ensino (atingir mais de 50% de taxa 

líquida). A expansão e democratização da educação básica e superior deverão superar as 

assimetrias e desigualdades regionais que historicamente têm marcado os processos 

expansionistas, sobretudo por meio de políticas de interiorização e de educação do 

campo. As políticas de acesso deverão também articular-se às políticas afirmativas e de 

permanência na educação básica e superior, garantindo que os segmentos menos 

favorecidos da sociedade possam realizar e concluir a formação com êxito e com alto 

padrão de qualidade. Para tanto, faz-se necessário assegurar processos de regulação, 

avaliação e supervisão da educação básica, em todas as etapas e modalidades, e dos 

cursos, programas e instituições superiores e tecnológicas, como garantia de que a 

formação será fator efetivo e decisivo no exercício da cidadania, na inserção no mundo 

do trabalho e na melhoria da qualidade de vida e ampliação da renda. 

Consequentemente, o alcance das metas contidas em programas de governo e 

planos de Estado da área de educação depende de políticas adequadas de investimento e 

gestão de recursos. A gestão adequada dos recursos educacionais também é condição 

necessária para a consagração do direito à educação no Brasil. Novamente o artigo 206 

da CF/1988, ao listar os princípios sobre os quais o ensino deve ser ministrado, define o 

princípio da gestão democrática como instrumento de construção pedagógica e controle 

social dos recursos na área. No caso específico da educação superior, a CF/1988 

especificou, no art. 207, uma situação especial para a gestão das universidades, 

garantindo o princípio da autonomia didático-científica, administrativa e de gestão 

financeira e patrimonial. 

Sobre o financiamento da educação, a gestão, a transparência e o controle social 

dos recursos, para a construção do PNE e do SNE como políticas de Estado, são 

apresentadas, a seguir, proposições e estratégias que indicam as responsabilidades, 
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corresponsabilidades, atribuições concorrentes, complementares e colaborativas entre os 

entes federados (União, estados, DF e municípios), tendo por princípios a garantia da 

participação popular, a cooperação federativa e o regime de colaboração, Brasil (2012): 

 

1. Assegurar condições para a gestão democrática da educação, por meio da 

participação da comunidade escolar e local, no âmbito das instituições públicas de 

ensino superior e escolas de educação básica, prevendo recursos e apoio técnico da 

União.  

2. Constituir as secretarias municipais, distrital e estaduais de educação como unidades 

orçamentárias, em conformidade com o art. 69 da LDB, com a garantia de que o 

dirigente municipal, distrital e estadual de educação seja o ordenador de despesas e 

gestor pleno dos recursos educacionais, com o devido acompanhamento, controle e 

fiscalização de suas ações pelos respectivos conselhos de educação, tribunais de contas 

e demais órgãos fiscalizadores.  

3. Informatizar integralmente a gestão das escolas públicas e das secretarias de 

educação dos estados, do DF e dos municípios, bem como manter programa nacional de 

formação inicial e continuada para o pessoal técnico das secretarias de educação.  

4. Estimular a participação e a consulta na formulação dos projetos políticos-

pedagógicos, currículos escolares, planos de gestão escolar e regimentos escolares por 

profissionais da educação, estudantes, pais e/ou responsáveis.  

5. Democratizar, descentralizar e desburocratizar a elaboração e a execução do 

orçamento, planejamento e acompanhamento das políticas educacionais, de forma a 

promover o acesso de toda a comunidade local e escolar aos dados orçamentários e a 

transparência na utilização dos recursos públicos da educação.  

6. Criar, consolidar e fortalecer os conselhos estaduais, distrital e municipais de 

educação como órgãos autônomos (com dotação orçamentária e autonomia financeira e 

de gestão), plurais (constituído de forma paritária, com ampla representação social) e 

com funções deliberativas, normativas e fiscalizadoras.  

7. Fortalecer e regulamentar o papel fiscalizador dos conselhos estaduais, Distrital e 

municipais de acompanhamento e avaliação do FUNDEB, considerando:  

I) sua composição e suas atribuições legais;  

II) sua articulação com os tribunais de contas;  

III) o suporte técnico, contábil e jurídico necessários;  

IV) as ações contínuas de formação dos conselheiros.  
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8. Ampliar os programas de apoio e formação aos conselheiros/as dos conselhos de 

acompanhamento e controle social do FUNDEB, conselhos de alimentação escolar, 

conselhos regionais e outros; e aos representantes educacionais em demais conselhos de 

acompanhamento de políticas públicas.  

9. Fortalecer os mecanismos e os instrumentos que assegurem, nos termos do artigo 48, 

parágrafo único, da Lei Complementar no 101/2000, com a redação dada pela Lei 

Complementar n.º 131/09, a transparência e o controle social na utilização dos recursos 

públicos aplicados em educação, especialmente a realização de audiências públicas, a 

criação de portais eletrônicos de transparência e a capacitação dos membros de 

conselhos de educação, de escola, de acompanhamento e de controle social e outros, 

com a colaboração entre o MEC, as secretarias de educação de estados e municípios e 

os tribunais de contas da União, estados, DF e municípios.  

10. Definir e aperfeiçoar os mecanismos de acompanhamento, fiscalização e avaliação 

da sociedade sobre o uso dos recursos da educação, articulando adequadamente os 

órgãos fiscalizadores (conselhos de educação, Ministério Público, Tribunal de Contas), 

para que seja assegurada a aplicação, pelo Poder Executivo, dos percentuais mínimos 

vinculados à MDE na Constituição Federal, nas constituições estaduais e nas leis 

orgânicas municipais e distrital.  

11. Criar leis e programas para tornar públicas e transparentes as receitas e despesas do 

total de recursos destinados à educação em cada sistema público de ensino federal, 

distrital, estadual e municipal e assegurar a efetiva fiscalização da aplicação desses 

recursos por meio dos conselhos de educação, do Ministério Público, tribunais de contas 

estaduais, distrital e municipais e dos diversos segmentos e setores da sociedade.  

12. Definir políticas, programas e processos de gestão, acompanhamento, controle e 

fiscalização dos recursos educacionais, aprimorando os mecanismos de 

acompanhamento, fiscalização e avaliação dos gastos com educação pela sociedade, 

especialmente na forma de uma ampla divulgação do orçamento público, efetiva 

transparência nas rubricas orçamentárias e estabelecimento de ações de controle e 

articulação entre os órgãos responsáveis (conselhos de educação, Ministério Público e 

Tribunal de Contas). 

Ouvimos comumente dizer que precisamos ter uma educação de qualidade, mas 

é provável que existam muitas noções de educação de qualidade. A maioria das pessoas 

certamente concorda com o fato de que a boa educação é aquela onde ensina coisas 

essenciais para sua vida, como ler e escrever bem, resolver problemas matemáticos e 
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conviver e respeitar pessoas e regras. Neste sentido a Qualidade é um conceito 

dinâmico que precisa ser reconstruído constantemente. Neste sentido, para melhor 

compreensão sobre qualidade na educação, precisamos reportar aos parâmetros 

curriculares nacionais MEC (1997), quando explicam quais são os indicadores da 

qualidade na educação, referindo-se a detenção de ambiente físico e educativo 

adequado, uma prática pedagógica que atenda a necessidades individuais, formas de 

avaliações contínuas de todo o processo educacional, uma gestão escolar democrática, 

formação e condições de trabalho para os profissionais da escola, acesso, permanência e 

sucesso escolar. Ao analisar o PNE, observamos que os mais diversos itens deixa clara a 

formação do gestor como fator necessário e capaz de assegura planejamento, controle e 

transparência das ações dos gestores escolares e consequentemente o alcance de metas. 

Neste sentido o Plano Nacional de Educação, uma vez sendo colocado em execução, 

levará a gestão adequada, capaz de promover a qualidade da educação. 
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4 METODOLOGIA 

 

 Este tópico tem como objetivo descrever a abordagem metodológica utilizada: 

especificando o tipo de pesquisa; os instrumentos (questionário, entrevista e outros) e 

técnica utilizada; do planejamento do trabalho; das formas de tratamento dos dados, 

enfim, de tudo aquilo que se utilizou na pesquisa, isto consoante a Minayo (1993), no 

que diz respeito à pesquisa, que é considerada como uma “atividade básica das ciências 

na sua indagação e descoberta da realidade. É uma atitude e uma prática teórica de 

constante busca que define um processo intrinsecamente inacabado e permanente”. 

 

4.1 TIPO DE PESQUISA 

 

No tocante aos fins, a pesquisa possui um caráter, descritivo, exploratório, e 

qualitativo mediante a complexidade, que envolve o estudo para compreender como as 

ações do gestor, e a gestão da instituição pública de ensino voltada para resultados são 

capazes de responder, as demandas sociais, da nova gestão pública e as orientações do 

PNE. 

Ademais, o trabalho em questão pode ser caracterizado também como sendo 

exploratório, visto que tais estudos foram desenvolvidos com o objetivo de proporcionar 

visão geral, sobre o fato, constituindo a primeira etapa de uma pesquisa mais ampla à 

cerca de resultados para melhoria da educação. Ainda sobre isso, a investigação 

exploratória é aquela realizada em área na qual há pouco conhecimento acumulado e 

sistematizado. Vergara (2004, p. 47) ressalta que, “por sua natureza de sondagem, não 

comporta hipóteses, que, todavia, poderão surgir durante ou ao final da pesquisa”. Os 

procedimentos utilizados representam o roteiro percorrido para descrever as 

características dos sujeitos e alcançar os objetivos propostos neste estudo. 

 

4.2 ABRANGÊNCIAS DO ESTUDO 

 

A pesquisa foi desenvolvida com os diretores de instituições públicas de ensino 

do Rio Grande do Norte, na área da 1ª DIRED, localizadas na zona sul, leste e oeste de 

Natal/RN, visando analisar e refletir sobre a atuação dos gestores e sua formação para 

desenvolver tal função. Conforme mostra o ANEXO I, no item “Diretores de 

Estabelecimento de Ensino DE I”, das Escolas da 1ª DIRED, que representam uma das 
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16 Diretorias Regionais de Educação, conforme ANEXO IV, do organograma da 

Secretaria de Educação do Estado do Rio Grande do Norte, para isto visualizar no 

ANEXO II e ANEXO III a localização da referida DIRED. Dentre elas escolhemos para 

realizar a pesquisa, apenas as Escolas em Natal, de Ensino Fundamental e Médio, com 

mais de 600 alunos, que soma um total de 29 (vinte e nove), de modo que cobríssemos 

pelo menos as três regiões onde há maior concentração de Escolas Estaduais com maior 

número de alunos, que são as regiões sul, leste e centro e foram pesquisadas nove 

Instituições, onde seus gestores foram entrevistados com questões abertas, conforme 

Anexo - VII, e foi analisada, a formação desses, e se a mesma contemplaria as 

demandas administrativas que emergem do espaço escolar. 

 

4.3 COLETA DE DADOS 

 

Quanto aos meios para essa pesquisa, foram utilizadas como fontes de coleta de 

dados os seguintes instrumentos: pesquisa bibliográfica, pesquisa documental e 

entrevistas. Em uma definição de Vergara (2004), os materiais publicados em livros, 

jornais, revistas e meio eletrônicos são maneiras de se desenvolver uma pesquisa 

bibliográfica. Sobre a pesquisa documental, Vergara (2004, p.48) reitera que a mesma 

“é realizada em documentos conservados no interior de órgãos públicos e privados de 

qualquer natureza, ou com pessoas, registros, anais, regulamentos, circulares, ofícios, 

memorando, balancetes, comunicações informais [...]”. 

Nesta fase da pesquisa foram reunidas informações sobre o tema, por meio de 

entrevistas com os diretores de escolas e leitura de documentos inerentes ao processo de 

gestão nas instituições públicas de ensino, assim detalhadas: 

 

1- Pesquisa documental 

 

A análise dos documentos, leis, resoluções, constituiu uma técnica importante de 

abordagem de dados que, no caso deste estudo, fundamentaram a pesquisa. O PNE deu 

sustentabilidade aos conceitos descritos, que de certo modo compactuam com os 

conceitos inerentes a nova gestão pública. 
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2- Pesquisa de campo 

A coleta de dados foi realizada por meio de entrevistas semiestruturadas, 

conforme Anexo – VII e gravadas, com 9 (nove) gestores das instituições públicas de 

ensino codificadas, conforme Quadro - B, asseguradas pelo Termo de Consentimento 

disposto no Anexo – VIII e com base num planejamento e conhecimento prévio do 

campo de pesquisa e de quem seriam os entrevistados, de modo a realizar a preparação 

específica e criar a oportunidade e as condições adequadas e favoráveis para as 

entrevistas. Deste modo, foi seguido um roteiro previamente estabelecido de perguntas 

abertas, que permitiram as pessoas pesquisadas responderem livremente, com 

linguagem própria e emitindo opiniões. 

Para manter o anonimato das pessoas pesquisadas, foi elaborado um quadro de 

codificação dos entrevistados: 

 

 

Quadro – 2  

Codificação para os Gestores das Instituições de Ensino Pesquisadas 

 

 

 G¹ - Diretor(a) da Escola Estadual 1 

 

 G² - Diretor(a) da Escola Estadual 2 

 

 G ³- Diretor(a) da Escola Estadual 3 

 

 G4 - Diretor(a) da Escola Estadual 4 

 

 G5 - Diretor(a) da Escola Estadual 5 

 

 G6 - Diretor(a) da Escola Estadual 6 

 

 G7 - Diretor(a) da Escola Estadual 7 

 

 G8 - Diretor(a) da Escola Estadual 8 

 

 G9 - Diretor(a) da Escola Estadual 9 

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir das pesquisas.  
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As entrevistas demandaram tempo e foram realizados por meio de um diálogo 

flexível, de modo que propiciasse o esclarecimento das perguntas e que pudesse fazer 

adaptação às circunstâncias em que se envolveram os sujeitos nas entrevistas, o que 

possibilitou captar expressões corporais, tonalidade de voz e ênfase das respostas, deste 

modo comprovou-se de imediato as discordâncias ou aceitações das próprias questões 

relatadas, assim obtendo as informações esperadas por parte dos entrevistados. 

 As dificuldades enfrentadas foi o cuidado na hora da realização da pergunta de 

modo que estivesse clara, mas sem dá explicação demasiada para não influenciar na 

resposta. Outro fator enfrentado foi que a pesquisa não saísse do foco ou partisse para as 

divagações. Observou-se também a dificuldade de definir o número de entrevistados, 

onde foi usado o critério da repetição ou saturação das informações para delimitar a 

pesquisa.  

 A opção por entrevistas com questões abertas oportunizou observações não 

esperadas na proposta inicial, levando a reflexão e reavaliação do tema, proporcionando 

assim observações diferentes acerca das ações e formação dos diretores. 

 

 

4.4 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

 

 

O gestor da instituição de ensino estadual atualmente do quadro da SEEC, 

conforme demonstra a pesquisa, tem cursos de graduação diversificados, com pouca 

formação na área de gestão pública. Desta forma suas ações são limitadas para as 

demandas da nova gestão pública. 

Foram feitas análises documentais dos dados. As entrevistas foram transcritas e 

tratadas pelo método de Análise de Conteúdo de Bardin (2004). Na pré-análise houve a 

seleção do material e a transcrição das entrevistas, daí surgiram as primeiras afirmações 

sobre o objeto proposto a observar. Ao final as características foram organizadas de 

acordo com os objetivos, temas e padrões, de modo a compreender as características 

daqueles modelos de gestão pesquisados e assim dar uma resposta ao problema, sobre, 

de que modo às ações do gestor respondem a proposta da nova gestão pública. A 

pesquisa apresentou informações sobre a necessidade de novas ações referentes à  
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formação dos gestores, que desde a Constituição Federal de 1988, onde a gestão 

democrática da educação figura como princípio norteador da organização das unidades 

de ensino e dos sistemas educativos, até hoje, ainda encontramos desafios para oferecer  

formação adequada àqueles que estejam à frente de uma unidade escolar. Podemos 

considerar que a escola mudou significativamente nos últimos trinta anos no Brasil, de 

uma escola pública para poucos, passou a ser uma escola que praticamente atingiu a 

universalização do acesso ao ensino fundamental, mas com novos e contínuos desafios 

para o gestor. 

Outra fase da análise foi a exploração do conteúdo, com dados codificados, 

definição de recortes e regras como: observação de intensidades verbais e adverbiais, 

atributos qualitativos, entre outros. Após esta fase, então aconteceu a escolha das 

categorias em função de elementos e análise teóricas comuns. 

As questões abertas, das entrevistas realizadas com os gestores das instituições 

públicas de ensino, inicialmente foram organizadas para que, à medida que as respostas 

fossem repetindo, seria considerada como uma característica daquele modelo de gestão 

analisado e que serviria, para confirmar o contexto, a cultura institucional e os valores 

organizacionais, de modo que traduziria a prática e a percepção daqueles gestores para 

as experiências vivenciadas. 

Os resultados das categorias foram tratados e seus elementos foram comparados 

conforme referencial teórico e de acordo com as variáveis pressuposta para este estudo, 

de modo a atingir os objetivos e responder o problema. As categorias foram assim 

relacionadas: Perfil dos gestores; formação, com análise das variáveis conhecimentos 

e habilidades; gestor e gestão.   
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Quadro – 3 - Categorias de Análise 

Categorias Fundamentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formação  

 

 Conhecimento 

Sveiby (1998) define conhecimento, por meio da formação, como a capacidade que uma pessoa tem de 

agir continuamente, criada por um processo de saber. Portanto, é contextual, ou ainda, não pode ser 

separado de seu contexto. 

A formação promove o conhecimento, que conforme explica Demo (1997), pressupõe a quebra de 

paradigmas, mudanças de hábitos e releituras de uma mesma realidade e a habilidade de lidar com as 

diversas situações presumindo que o indivíduo tenha conhecimento a respeito do processo envolvido. 

A segunda metade do século XX marca o início da era do conhecimento e da informação (Lastres, 1999), 

caracterizada por um período de grandes transformações tecnológicas, sociais e econômicas, que impõem 

novos padrões de gestão às organizações públicas. 

Sobre o gestor público, esclarecemos que, para uma organização ter êxito é necessário selecionar pessoas 

com conhecimentos para tal função, Chiavenato (1999). 

 Habilidade 
LIBÂNEO (2000), explica a necessidade de um gestor reunir um conjunto de capacidades que sejam 

capazes de dá respostas às demandas da educação. 

Dado o amplo leque de atribuições que são transferidas aos diretores, há várias competências que precisa 

possuir para ser bem sucedido (CASTRO, 2000). 

As competências necessárias para a função do gestor na organização pública, conforme, Brandão e 

Guimarães (1999), compreendem a um conjunto de conhecimentos, habilidades, tecnologias e sistemas 

físicos e gerenciais, que promovem resultados para a organização. 

Parece ser necessária uma ação de desenvolvimento das competências das equipes e lideranças escolares 

como política capaz de auxiliar a escola pública no cumprimento das incumbências já estabelecidas na 

LDB, explica Machado (2000). 

 

Gestor 

 

As políticas educacionais, de descentralização, na perspectiva de democratização e de transferência de 

responsabilidades dos órgãos centrais para as unidades escolares, na década de 80, passaram a exigir a 

tomada de decisões ou a execução de ações pelas equipes escolares, tendo a sua frente os diretores 

(TEIXEIRA, 2000). 

 

Gestão 

O papel que os diretores escolares exercem tem sido relacionado aos resultados de desempenho que o 

sistema educacional apresenta (MACHADO, 2000; ALVES, 2008).           

Segundo Libâneo (2004) a gestão da escola, é uma tarefa administrativa, e remeti-nos a desafios, pois a 

organização e a gestão escolar precisam estar articuladas, uma vez que a escola não é uma soma de partes, 

mas um todo interligado as orientações dos poderes públicos e à sua prática do dia a dia, mediada pela 

realidade e pela participação de todos os atores envolvidos no processo educativo. 

Para Luck (2000), o trabalho de gestão exige o exercício de múltiplas competências não podendo mais 

esperar que os dirigentes aprendam com os erros no dia a dia em serviço, é necessário resolver conflitos, 

atuar em situação de tensão, desenvolver trabalhos em equipe, monitorar resultados, planejar e 

implementar projetos políticos, integrar a comunidade, realizar negociações e criar formas de gestão diante 

das mais diversas situações inerentes ao processo. 

Logo, o Modelo de Excelência em Gestão Pública BRASIL (2009), conforme os princípios constitucionais 

são eles: pensamento sistêmico, aprendizado organizacional, cultura de inovação, liderança, gestão dos 

processos e da informação, visão de futuro, geração de valor, comprometimento das pessoas, foco no 

cidadão e na sociedade, desenvolvimento de parcerias, responsabilidade social, controle social e gestão 

participativa. 

Fonte: Elaborado pela autora à partir das referências, Sveiby (1998), Demo (1997), (Lastres, 1999),  Chiavenato 

(1999), LIBÂNEO (2000), (CASTRO, 2000), Brandão e Guimarães (1999), Machado (2000), (TEIXEIRA, 2000), 

(MACHADO, 2000; ALVES, 2008), Libâneo (2004), Luck (2000), BRASIL (2009). 

 

 Tomando como base o referencial teórico descrito neste estudo, e os documentos 

inerentes às análises propostas, realizamos as seguintes atividades: seleção das obras e 

dos documentos, leituras e entrevistas com os gestores. A estruturação das entrevistas 
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aconteceu no sentido de defesa da ideia de que a formação do gestor público deve levar 

ao desenvolvimento de habilidades para lidar com contextos complexos, diversos e 

desiguais. Para estas competências precisamos levar em consideração as exigências de 

uma gestão flexível e capaz de envolver as pessoas no desenvolvimento de práticas de 

trabalho e projetos que criem o senso de responsabilização pelos resultados. Outra 

informação estruturada por meio das entrevistas foi sobre a capacidade de enfrentar 

desafios e de superar as iniciativas fragmentadas e pontuais que venham a ocorrer, de 

modo a reconhecer que a prática de trabalho do gestor faz a diferença e leva a resultados 

positivos, no âmbito das organizações, e que esta diferença está associada ao 

desempenho daqueles que tem a função de desenvolvê-la. 

 

4.4.1- Perfil dos Gestores 

 O perfil dos diretores entrevistados e suas análises foram assim caracterizados: 

Quadro 4 - Caracterização dos sujeitos 

1- GÊNERO 

                                    Masculino                                   Feminino 

                                        00                                              09 

2- IDADE 

De 45 a 55 ano 

09 

3- GRADUAÇÃO 

Pedagogia      Geografia      Biologia        Letras       Artes         Formação de Professor 

      03                01                 02               01            01                    01 

4- PÓS GRADUAÇÃO 

  Especialização            Mestrado               Doutorado             Não tem pós graduação 

            05                        01                              00                               03 

5- FAIXA SALARIAL (em salários mínimo) 

       Até 03            De 03 a 05            De 05 a 07            De 07 a 09            Acima de 09 

          00                     09                         00                         00                           00 

6- NÚMEROS DE ALUNOS DA ESCOLA 

             De 600 a 800                        De 800 a 1000                              Acima de 1000 

01                                           03                                                05 

7- O IDEB (Índice de Desenvolvimento da educação Básica) NO ÚLTIMO ANO 

Média entre 3,0 e 4,0 

09 

8- TURNOS DE FUNCIONAMENTO 

           Matutino/Vespertino                Matutino/Vespertino/Noturno                 Outros         

                     04                                                   05                                            00                                                    

9- PROCESSO DE ESCOLHA DA DIREÇÃO 

                          Eleição                         Indicação                               Outros 

                              09                                  00                                          00 

10- SE, JÁ HAVIA ASSUMIDO CARGO DE GESTÃO ANTERIORMENTE 

                   Vice direção           Coordenação           Supervisão           Outros 

                         06                               02                      01                      00 

11- TEMPO DE SERVIÇO 

                        Até 15 anos               De 15 a 20 anos            Acima de 20 anos 

                             01                                00                                08 

Fonte: Elaborado pela autora à partir das entrevistas. 
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Sobre a caracterização dos sujeitos, conforme Quadro - 4, pode-se verificar que 

do total dos entrevistados, 9 (nove) são predominantemente do gênero feminino, 

revelando que atualmente o número de mulheres prevalecem no exercício da função de 

direção de escolas. 

Quanto à faixa etária dos sujeitos da pesquisa, houve uma variação entre 45 

(quarenta e cinco) e 55 (cinquenta e cinco) anos. Sobre o tempo de serviço, observamos 

que apenas uma pessoa tem até 15 (quinze) anos de serviço e 8 (oito) tem acima de 20 

(vinte) anos. A partir destas informações, vimos que os diretores encontram-se em plena 

fase produtiva das suas vidas, no entanto de acordo com o Estatuto do Magistério, estes 

profissionais têm o direito à aposentadoria, mesmo que proporcional, com apenas 25 

(vinte e cinco) anos de serviço, logo, a maioria terminam sua gestão próximo ou ao final 

do período de sua carreira, o que nos leva a indagação se esse tempo de experiência, em 

sala de aula e outras funções, são suficiente para atender as demandas de assumirem um 

processo de gestão escolar. 

No que diz respeito à graduação, os cursos variam: na mesma proporção de 1 

(um),  para os cursos de, Geografia, Letras, Artes e Formação de Professores; 2 (dois) 

em Biologia e 3 (três) em Pedagogia. Isto constata que entre os entrevistados poucos 

tem curso de Pedagogia, considerando que esse é o que tem o conteúdo que mais se 

aproxima dos conhecimentos, necessário, a saber, para um processo de gestão, uma vez 

que em seus currículos trazem disciplinas na área de gestão escolar, conforme 

Resolução 01/2006 do CNE/CP em seu Parágrafo Único orienta que a formação do 

licenciado em Pedagogia é centrado: I - o conhecimento da escola como organização 

complexa que tem a função de promover a educação para e na cidadania; II - a pesquisa, 

a análise e a aplicação dos resultados de investigações de interesse da área educacional; 

III - a participação na gestão de processos educativos e na organização e funcionamento 

de sistemas e instituições de ensino. 

Partindo para a análise sobre o salário dos entrevistados, observou-se que todos 

recebem entre 3 (três) e 5 (cinco) salários mínimos, sendo levado em consideração o 

salário base atual no valor de R$ 724,00 (setecentos e vinte e quatro reais) , a 

remuneração por tempo de serviço de 5% do salário a cada cinco anos de serviço e a 

gratificação para o cargo de direção que pode variar de R$ 640, 00 (seiscentos e 

quarenta reais) até um teto máximo de R$ 1.562,50 (um mil, quinhentos e sessenta e 

dois reais e cinquenta centavos) de acordo com o porte da escola, conforme o ANEXO 



61 

 

V, que trata de um projeto do Governo, aprovado em 11 de março de 2014, pela 

Assembleia Legislativa, para aumentar as gratificações dos diretores das unidades de 

ensino. 

A pesquisa foi realizada com os gestores de Escolas que apresentam um quadro 

total de alunos com um número igual ou maior que 600 (seiscentos). Este número 

caracteriza a Escola como sendo de médio porte em diante. Observou-se que apenas 

uma tinha entre 600 (seiscentos) e 800 (oitocentos) alunos, três entre 800 (oitocentos) e 

1000 (mil) alunos e cinco com mais de 1000 (mil) alunos. A maioria das escolas 

observadas funciona nos três turnos: matutino, vespertino e noturno. 

Todos os diretores entrevistados foram escolhidos, pela primeira vez para o 

cargo de direção e pelo processo de eleição, para um período de dois anos, que poderá 

ser renovado por mais dois anos, uma vez sendo aceito em outro processo eleitoral. Foi 

observado que todos eles já haviam assumido outros cargos de gestão, como supervisão 

1 (um), coordenação 2 (dois) e vice direção 6 (seis). Isto pode levar a pensar que tais 

diretores já tem experiência para assumir tal função, mas precisaríamos saber se, ao 

longo dessas outras experiências, estes diretores teriam conseguido resolver situações 

inerentes à função de gestor, de modo a apresentarem resultados positivos para 

educação, ou ainda, que houvesse uma avaliação de modo a esclarecer se aqueles 

diretores já estariam preparados para assumir o cargo. Mas, o que observamos é que 

esse tipo de avaliação formal não é realizado.  

Conforme a entrevista e perguntado sobre a formação de cada um dos gestores, 

todos têm curso superior, poucos em Pedagogia, e outros cursaram licenciaturas 

diversas como: Geografia, Biologia, Letras, Artes e Curso de Formação de Professores. 

Sobre pós-graduação mais da metade dos entrevistados cursaram especialização nas 

áreas de Psicopedagogia e Artes, apenas uma pessoa declarou ter mestrado e as demais 

não têm formação pós-graduada. Sobre ter formação específica na área de gestão 

escolar, os que declararam ter Pedagogia têm habilitação em Administração Escolar e os 

demais afirmam não possuírem essa habilitação.  

 

4.4.2 – Formação. 

 

A formação para a função de diretor é oferecida pela SEEC e acontece durante 

dois dias, no início do período letivo. Portando é insuficiente, conforme declaração: 

“[...] o curso da Secretaria é apenas para ter um embasamento”. (G1) 
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A pesquisa apresenta informações relativas à formação de diretores escolares e 

suas avaliações sobre o curso que receberam. A formação e a qualificação dos gestores 

escolares faz parte do projeto de gestão da SEEC, oportunizando uma reflexão sobre a 

organização do trabalho pedagógico e objetivando uma gestão de qualidade nas escolas 

da rede estadual de ensino. O referido curso faz parte da formação continuada para os 

servidores do quadro da referida Secretaria que possuam licenciatura em educação e que 

queiram disputar as eleições para o cargo de diretor. 

Sobre a formação acadêmica dos diretores, observamos que os mesmos 

declararam serem licenciados nos mais diversos cursos, no entanto poucos são 

graduados em Pedagogia, uma vez que este oferece disciplina na área de gestão em seu 

currículo, mesmo sendo insuficientes para atender a demanda da função. Os cursos de 

Pedagogia não oferecem especificamente a formação para a gestão, nem tão pouco às 

licenciaturas, que de um modo geral, têm seus currículos voltados para a preparação 

para a docência. As Diretrizes Curriculares para o curso de Pedagogia, a partir de 2006, 

apesar de estabelecerem objetivos amplos para a formação do pedagogo, acabaram por 

transferir à pós-graduação a tarefa de formar profissionais para as funções de 

administração, de forma geral, da educação básica (AGUIAR et al, 2006). Neste sentido 

fica esclarecido que a formação em pedagogia, por parte dos diretores, não dará ao 

gestor a aptidão necessária. 

 

4.4.2.1 – Conhecimento 

 

Para melhor esclarecer sobre a categoria conhecimento, no sentido de ter 

informações sobre as ações inerentes as atividades desenvolvidas no processo de gestão, 

as variáveis, metas, dificuldades e avaliação, serão analisadas: 

 

 Metas 

Durante a pesquisa, quando os gestores foram indagados sobre metas a serem 

atingidas, responderam sobre a melhoria do IDEB na Escola, que observamos na 

descrição abaixo:  

 

Melhorar a média do IDEB é nosso desejo, para isto precisamos ter uma boa 

turma de professores e isso não acontecer [...] o que vem acontecendo é a 

chegada de alguns professores, de disciplinas fundamentais, apenas no final 

do ano letivo, para resolver tudo. (G4) 
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Para a fundamentação de tais descrições, TEIXEIRA (1997), escreveu que “o 

dever do governo é oferecer escola capaz de dar a formação indispensável ao trabalho 

comum, onde a escola média atenderia à variedade de aptidões e a de nível superior 

daria cultura e especialização, sob a pena de perecer o nosso próprio progresso”. 

A gestão adequada dos recursos educacionais também é condição necessária 

para a consagração do direito à educação no Brasil, Documento de Referência/PNE 

(2014). O alcance das metas contidas em programas de governo e planos de Estado da 

área de educação depende de políticas adequadas de investimento e gestão de recursos. 

O direcionamento das ações públicas deve atender as necessidades dos cidadãos e da 

sociedade, na condição de sujeitos de direitos e como beneficiários dos serviços 

públicos e destinatários da ação decorrente do poder de Estado exercido pelas 

organizações públicas. 

 

 Dificuldades 

Um aspecto, observado nos entrevistados, foi à dificuldade na administração de 

pessoal, onde demonstraram desconhecimento das habilidades, sociais e políticas em 

lidar com o assunto quando, por exemplo, o G8, referiu-se aos docentes, equipe técnica 

e de apoio e respondeu referindo se a gestão de recursos humanos, “[...] Estou satisfeita 

em estar na função de diretora, mas a grande dificuldade seria a parte de lidar com 

pessoal”. (G8) 

Sobre as diretrizes e orientação para atingir o objetivo, entre outras, as respostas 

diziam respeito à dificuldade de ter um quadro completo de professores para resolver as 

questões acima, mas as respostas não são claras no que diz respeito à sugestão de 

soluções capazes de obter resultados, ou seja, como promover a melhoria da educação 

oferecida diante daquele quadro de dificuldades. 

 

 Avaliação 

Durante a pesquisa quando foi solicitado que explicassem sobre avaliação de 

desempenho da instituição em geral, poucas foram às respostas que reportassem a uma 

Comissão de Avaliação ou projeto ou plano institucional que contemplasse avaliação, 

como por exemplo, Projeto Político Pedagógico – PPP ou um Plano de 

Desenvolvimento Escolar – PDE, que são norteadores importantes do trabalho 

desenvolvido por uma gestão para avaliar as ações. As justificativas foram que as 

demandas diárias diversificariam em relação a o que estaria planejado para ser avaliado 
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e que um fator que dificultaria sempre as tomadas de decisões seria a dependência em 

relação à SEEC para as tomadas de decisão, como por exemplo: “Todos os diretores 

sabem [...] enfim, não houve uma formação para avaliação, o que eu tenho mesmo é 

experiência de vida na Escola!”. (G5) 

Diante disto, a indagação seria no sentido de avaliar para saber se determinado 

problema só teria solução via SEEC, ou não seria, por exemplo, a falta de 

conhecimentos para adequar outros meios e suprir tal necessidade de falta de 

professores para ministrar as disciplinas? 

Sobre os métodos de avaliação empregados na administração pública, o Regime 

Jurídico Único dos servidores do Estado, Lei Complementar nº 122, de 30/06/1994, Art. 

20 esclarece que o servidor nomeado para cargo efetivo ficará sujeito a estágio 

probatório por vinte e quatro meses, durante o qual a sua aptidão e capacidade serão 

objeto de avaliação para o desempenho do cargo, observado os seguintes fatores: I - 

assiduidade; II - disciplina; III - capacidade de iniciativa; IV - produtividade e; V - 

responsabilidade; e a mesma lei delimita ainda que quatro meses antes de findo o 

período do estágio probatório, será submetido à homologação da autoridade competente 

a avaliação do desempenho do servidor. Sendo este o instrumento de avaliação 

individual em vigor. 

Conforme Instrumento Para Avaliação da Gestão Pública Brasil (2008), a gestão 

pública, segue os princípios que regem a administração pública: Legalidade: obediência 

à lei; nenhuma gestão poderá ser reconhecida como de excelência à revelia da lei; 

Impessoalidade: o tratamento diferenciado restringe-se apenas aos casos previstos em 

lei. A cortesia e a rapidez no atendimento devem ser agregadas a todos os usuários 

indistintamente; Moralidade: pautar a gestão pública por um código moral. Não se trata 

de ética (no sentido de princípios individuais, de foro íntimo), mas de princípios morais 

de aceitação pública; Publicidade: ser transparente, dar publicidade aos fatos e dados. 

Essa é uma forma eficaz de indução do controle social; Eficiência: fazer coisas com 

qualidade e ao menor custo. 

O aprendizado organizacional implica na busca contínua de novos patamares de 

conhecimento, individuais e coletivos, por meio da percepção, reflexão, avaliação e 

compartilhamento de informações e experiências. Sobre os conhecimentos para o 

exercício da função de diretor, seria aquele que levaria em consideração os aspectos 

pedagógicos, financeiros e de pessoal docente e não docente. Neste sentido as respostas 

das pessoas pesquisadas foram unânimes, de que primeiro assumiram a função de 
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diretor e com o decorrer do tempo foram tomando conhecimento das diversas funções 

inerentes ao cargo. Portanto comprovamos que por parte da gestão, há certo 

desconhecimento da necessidade de avaliar e reavaliar continuamente as ações, de modo 

a ter subsídios para analisar o desempenho destas ao longo de um processo, mesmo que 

não tenham sido previamente planejadas. 

  

4.4.2.2 – Habilidade 

 

A categoria habilidade diz respeito ao modo de estabelecer relações com as 

pessoas, criando condições de melhoria da qualidade nas relações de trabalho, para elas 

se realizarem profissional e humanamente, maximizando seu desempenho por meio do 

comprometimento e de oportunidades para desenvolver competências, com incentivo e 

reconhecimento. Para isto, a variável liderança, gerência, estratégia e inovação foram 

assim estudadas: 

 

 Liderança 

As instituições públicas de ensino pesquisadas seguem as normatizações oficiais 

que preveem gestão descentralizada que contemplem as dimensões administrativas, 

pedagógicas e financeiras. Neste sentido, sobre liderança comentou Bezerra (2000), que 

no papel de líder o gestor deve mostrar-se preparado, continuar-se atualizado e fazer-se 

aprendiz diante das inovações. No entanto não observamos este preparo, conforme 

declaração a seguir, “[...] não tive formação estou aprendendo todo dia, tenho boa 

vontade, pois é na Escola que percebemos as necessidades”. (G3) 

A liderança é o elemento promotor da gestão, responsável pela orientação, 

estímulo e comprometimento para o alcance e melhoria dos resultados institucionais, 

onde a atuação deve acontecer de forma aberta, democrática, inspiradora e motivadora 

das pessoas, visando ao desenvolvimento da cultura da excelência, à promoção de 

relações de qualidade e à proteção do interesse público. É entendida como o mais alto 

nível gerencial de assessoria para uma instituição. Daí, no tocante as escolas, as 

escolhas dos diretores acontecerem por meio de um processo eleitoral, escolhido pela 

comunidade. Será preciso construir um consenso a respeito da noção de êxito escolar, 

do ponto de vista da proficiência dos estudantes em disciplinas específicas e também o 

seu efeito na difusão de valores. Para isto o diretor terá que ter as bases de sua 

autoridade reconstruídas, aliando competência administrativa e condições institucionais 
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compatíveis com o exercício de uma verdadeira liderança política e pedagógica da 

escola, conforme (BURGOS; CANEVAL, 2011). 

 O estilo de gestão por modo de liderança determina uma atitude gerencial que 

busca o máximo de cooperação das pessoas, reconhece a capacidade e o potencial 

diferenciado de cada um, harmonizando os interesses individuais e coletivos, a fim de 

gerar um sentido de equipes de trabalho. O gestor não deve estagnar nas dificuldades 

apresentadas, pois é nessas circunstâncias que demonstram a capacidade de liderar. 

 

 Gerência 

Neste estudo a variável gerência designa a atuação voltada para dirigir órgãos 

públicos e pessoas, de modo a assegurar, a condição de cidadania com garantia de 

acesso aos bens e serviços previstos na Constituição, que são os princípios, da igualdade 

de direitos e da dignidade humana, de tal maneira que a sociedade possa preencher suas 

necessidades e expressar o seu potencial. Temos também como princípios gerenciais, a 

preservação da biodiversidade e dos ecossistemas naturais, de modo que as gerações 

futuras possam atender suas necessidades. “Não tem formação, começamos com a cara 

e a coragem, por que um curso dado em de dois dias não é suficiente para aprender tudo 

sobre o trabalho de uma direção [...]”. (G9) 

Para Granjeiro (1997, p.260) “O maior desafio atualmente, segundo líderes de 

empresas públicas são o de atrair e manter mão de obra de alta qualidade” daí a 

necessidade de um processo de recrutamento adequado às necessidades reais dos órgãos 

públicos, para isto destacamos na pesquisa, que os diretores de escolas, têm formação 

para a docência e provavelmente adquiriram algumas habilidades de gestão na prática 

do dia a dia. 

 

 Estratégia 

A variável estratégia compreende uma habilidade de compreensão e 

segmentação do conjunto das atividades e processos numa organização de modo que 

agregue valor, sendo que a tomada de decisão e execução de ações deve ter como base a 

medição e análise do desempenho, levando em consideração as informações estratégicas 

disponíveis. “Aprendemos mesmo é com o dia a dia na escola, eu acredito que a 

experiência vem na prática do dia a dia, trabalhando e procurando as estratégias [...]”. 

(G2)  
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A falta de professor nas escolas públicas, por exemplo, é um fator precisaria ser 

previsto e tratado previamente de um modo estratégico e de entendimento, uma vez que 

há relação de interdependência entre os diversos componentes de uma organização, 

como por exemplo, a SEEC, bem como entre a organização e o ambiente externo, com 

foco no atendimento da sociedade. 

 

 Inovação 

A visão de futuro indica o rumo de um órgão e a constância de propósitos que o 

mantém nesse rumo. Ela está diretamente relacionada à capacidade de inovar e 

estabelecer um estado futuro desejado que viesse fazer com que à organização 

antecipar-se às necessidades e expectativas dos cidadãos e da sociedade. Inclui, 

também, a compreensão, por parte dos gestores, dos fatores externos e assim promover 

um ambiente favorável à criatividade e experimentação de novas ideias capazes de gerar 

um diferencial para a atuação daquela instituição pública. Não observamos isto nas 

escolas, conforme a declaração, “Na falta de professor não tem outra maneira senão 

esperar a resolução via Secretaria de Educação, neste caso precisaria avaliar a SEEC”. 

(G8) 

 A relação entre a formação dos diretores, suas ações, a eficiência e eficácia da 

escola mostrou-se claramente nas pesquisas, uma vez que existe uma formação, mas não 

tem sido suficiente, no sentido de oferecer aos gestores auxílio para os desafios que 

enfrentam no cotidiano daquelas escolas. Abriremos um parêntese para mostrar, que tal 

constatação também já foi observada em outra pesquisa: Práticas de Seleção e 

Capacitação de Diretores Escolares, coordenada por Heloisa Lück (FUNDAÇÃO 

VICTOR CIVITA, 2011), onde 24 secretarias estaduais de educação que participaram 

da pesquisa, 23 afirmaram ter investido em formação para seus diretores nos últimos 

cinco anos. Estados como São Paulo, Paraná, Maranhão, Roraima, Tocantins, Ceará e 

Pará informaram ter oferecido mais de 360 horas de formação para seus diretores, mas 

os conteúdos dos cursos ainda seriam considerados muito teóricos e que pouco 

auxiliaria no desenvolvimento das competências, a pesquisa sugere que sejam 

oferecidas formação aos diretores de escola, a cerca de saberem sobre: competências de 

resultado, planejamento, liderança, conhecimentos pedagógicos e administrativos 

(FUNDAÇÃO VICTOR CIVITA, 2011). 

 Observamos que um curso com duração de dois dias é oferecido aos diretores 

das escolas para que eles enfrentem os desafios da gestão nas instituições de ensino, 
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portanto: Recai sobre as Secretarias de Educação, a responsabilidade de realizar cursos 

de capacitações para a preparação de diretores escolares. Essa responsabilidade se torna 

mais marcante quando se evidencia a necessidade de formação (Machado, 2000). 

  Na pesquisa com os gestores observou se o que seria necessário na formação dos 

mesmos, ou ainda, quais às habilidades necessárias para o bom desempenho das 

funções. Os conhecimentos sobre a legislação educacional e alguns elementos de direito 

administrativo são necessários para que ele coloque em prática as políticas 

educacionais, que num contexto de descentralização, requerem das pessoas envolvidas 

uma capacidade de tomar decisões de forma ágil, mas ao mesmo tempo com 

responsabilização pelos atos tomados de forma autônoma. O gestor não precisa 

necessariamente ser especialista no ensino das disciplinas da escola, no entanto, deve 

ser capaz de coordenar discussões curriculares de modo a chegar a objetivos comuns 

para a educação, deve também ser capaz de analisar conteúdos que perpassam o 

trabalho das pessoas envolvidas com o processo.  

 

4.4.3 – Gestor 

 

Conforme o referencial teórico deste estudo, o diretor não é mais, apenas um 

encarregado de cumprir as determinações, na pesquisa em questão a SEEC. O gestor 

precisa ter conhecimentos, por exemplo, até que ponto o problema é de centralização ou 

desconhecimento das ações capazes de solucioná-los. O processo de descentralização 

administrativa, financeira e pedagógica da educação deve ser capaz de fazer com que a 

escola deixe de ter a mera função de executar políticas públicas. Isso ocorre paralelo a 

uma significativa mudança na composição social do público atualmente existente na 

escola, público este, onde parte dos alunos são detentores de informações, que muitas 

vezes acontecem em tempo real, para isto lembraremos as redes sociais, onde as pessoas 

podem sugerir e controlar a resolução dos problemas e acompanhar os seus resultados. 

Portanto o gestor precisa ser também aquela pessoa que terá a ação de solucionar, 

conforme a demanda. 

Portanto fica claro que a maioria das pessoas que estão à frente da função de 

gestão nas instituições de ensino não possui curso na área de Gestão Pública, que 

orientariam para uma prática de modo que, os mesmos, fossem politicamente capazes, 

de negociar, planejar, pesquisar, executar, avaliar e aproximar as pessoas e os seus 
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interesses, conforme esclareceu Nogueira (1998). A função de gestor postula ter que 

lidar com uma complexidade de fatores que requer visão estratégica. 

 

4.4.4 – Gestão 

 

 Com base na declaração adiante sobre gestão, “No curso de Pedagogia ver 

alguma coisa na área de gestão [...], mas a vida é que dá o maior aprendizado”. (G6) 

 Compreendemos a importância de detalhar as variáveis implicativas desse 

processo, são elas: qualidade, planejamento, eficiência e accoutability. 

 

4.4.4.1 - Qualidade 

   

Conforme Brasil (2008), a gestão pública para ser excelente tem que ser legal, 

impessoal, moral, pública e eficiente. Orientados por esses princípios constitucionais, 

integram a base de sustentação do Modelo de Excelência em Gestão Pública os 

fundamentos apresentados a seguir, conforme Instrumento para Avaliação da Gestão 

Pública, Brasil (2009) são eles: pensamento sistêmico, aprendizado organizacional, 

cultura de inovação, liderança e constância de propósitos, gestão baseada em processos 

e informações, visão de futuro, geração de valor, comprometimento das pessoas, foco 

no cidadão e na sociedade, desenvolvimento de parcerias, responsabilidade social, 

controle Social e gestão participativa. 

Sobre este assunto os gestores respondem com base no seguinte parâmetro, “[...] 

elevar o IDEB que foi 3,5 apenas, mas o aluno deve se interessar mais e a família deve 

ajudar nisto”. (G3) 

Reportando ao PNE à qualidade pressupõe parâmetros comparativos para o que 

se julga uma boa ou má qualidade de educação. Por fazer parte de uma construção 

humana, o conteúdo conferido à qualidade está vinculado a um projeto que acontece por 

meio das relações sociais, produto dos confrontos e acordos que dão concretude a 

realidade.  
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4.4.4.2 - Planejamento 

 

A declaração abaixo relata uma certa falta de planejamento, ou um planejamento 

elaborado sem a fundamentação necessária, capaz de uma real concretização, “[...] o 

que não conseguimos ainda foi atingir a média no IDEB”. (G7) 

Portanto, observamos a ausência de planejamento para enfrentar questões, como 

as que foram declaradas, compromete a gestão e a qualidade da educação. Sobre 

planejamento, Heloisa Lück (FUNDAÇÃO VICTOR CIVITA, 2011) explica que os 

diretores de escola precisam aprender a planejar: os dados mostram que a melhor 

avaliação existe, quando os gestores identificam nos curso uma oportunidade de 

aprender a traçar um planejamento para a escola. Logo, isto nos leva a pensar, conforme 

observado na explicação do G5 sobre planejamento “a Escola se baseia no PPP” 

constatando, que há uma preocupação em seguir o projeto pedagógico, mas que precisa 

também seguir um projeto de gestão, portanto há uma parcela de diretores com 

necessidade de formação específica para conhecer mais sobre o assunto. 

 

4.4.4.3 – Eficiência 

 

 A eficiência, antes definida como a relação entre os resultados obtidos com os 

recursos disponibilizados, leva a análise da declaração a seguir, “[...] Diante das 

situações de dependência da SEEC, não só a gestão como o ensino e o desempenho dos 

alunos vai deixa a desejar sempre [...]”.  (G8) 

Fazer o que precisa ser feito com o máximo de qualidade ao menor custo 

possível, conforme Brasil (2005). Não trata de redução de custo de qualquer maneira, 

mas de buscar a melhor relação entre qualidade do serviço com os recursos disponíveis, 

de modo a alcançar resultados consistentes, que assegurem os resultados planejados 

para todas as partes interessadas. Sobre este ponto destacaremos a informação da pouca 

eficiência na prestação dos serviços para viabilizar o ensino, uma vez que as escolas 

passam pelo problema de retardo na chegada de alguns professores. 

 

4.4.4.4 - Accountability 

 

 Diante do tema proposto, Slomski (2001) afirma que é na administração pública 

onde está mais presente a ideia da accountability, como sendo o dever de prestar contas, 
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uma vez que a sociedade elege seus representantes e esperam ações corretas e prestação 

de contas das mesmas. Deste modo, por meio de uma formação o gestor público poderá 

compreender que a accountability é um mecanismo de controle, podendo ser exercido 

pela sociedade, por meio da observação dos resultados das ações dos gestores. Neste 

sentido a G6 e G9 esclareceram que por meio do Conselho Escolar, periodicamente são 

apresentadas prestações de contas à comunidade. Esta é uma atuação definida pela 

participação das partes interessadas no planejamento, acompanhamento e avaliação das 

atividades da Administração Pública e na execução das políticas e programas públicos. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Partindo dos objetivos previamente propostos à pesquisa e baseado no problema, 

de saber de que modo às ações dos gestores responde a proposta da nova gestão pública 

e as orientações do Plano Nacional de Educação, de modo a contribuir para melhorar a 

educação nas das instituições públicas de ensino do Estado do Rio Grande do Norte, 

consideramos que a característica desta abordagem da administração pública tem como 

regra a flexibilidade visando aproximar o servidor público ao cidadão, especificamente 

a comunidade escolar, essa proximidade propiciaria a compreensão das expectativas 

desses em relação ao serviço prestado e assim torná-los mais eficiente e orientado para 

os resultados necessários para a qualidade da educação.  

A gestão baseada nas competências implica na criação de condições estratégicas 

de trabalho, um ambiente organizacional provido de inovações, criatividades, políticas e 

diretrizes de gestão consistentes, sendo que a resolução dessas condições não é tarefa 

fácil, mas que diria não impossível. Isto implicaria em transformações baseada no 

planejamento, modernização tecnologia e disponibilidade financeira. 

Para que as estratégias acima aconteçam, no ambiente das instituições de ensino, 

precisaria haver mudanças no padrão de comportamento dos gestores, o que torna um 

processo muito mais cultural, de aceitação da necessidade de formação adequada para 

estar à frente da direção da escola, do que tecnológico ou mecânico, onde segundo 

Motta (1995), mesmo que as dimensões técnicas e organizacionais – produtos, serviços, 

protótipos, análises, estruturas, sistemas e métodos – estejam preparados para 

mudanças, esta resultará em fracasso se seus valores não estiverem contidos na 

perspectiva gerencial e a cultura organizacional não for propensa à mudança. 

As ações dos gestores, conforme estão apresentados na pesquisa, mostra 

fragmentos de diversos modelos organizacionais, como é o caso do burocrático quando 

destacamos a dependências, em relação à SEEC, das instituições para as resoluções de 

problemas, como a falta de professores nas escolas, uma vez que não dispõe de 

autonomia para resolver, daí a pergunta: qual o tipo de decisão que os gestores têm 

liberdade de tomar? Vimos que muitas ações poderiam ser previstas e planejadas, mas 

que muitas são dependentes de outras instâncias, chegando a dificultar o bom resultado 

do ensino. 

Partindo então para a análise da qualidade, tão detalhadamente discutida neste 

novo paradigma da gestão pública, fazemos referência a um valor positivo que a 
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instituição pública tem ou não. Quando dizemos ter, estamos fazendo referência à 

capacidade de fazer bem feito, em tempo oportuno, aquilo que precisa ser realizado, 

dizemos assim, ter atingido a meta. Levando desta forma a discussão para os resultados 

da pesquisa, quando os gestores dizem que as escolas nas quais atuam “não atingiram a 

meta do IDEB”, fica claro que uma determinada meta quantitativa, de análise de 

desenvolvimento da educação naquela escola não atingiu seu objetivo.  

A capacidade de realizar coisas como precisam ser realizadas, vai além de uma 

capacidade técnica de cumprimento de uma atividade fim, pressupões, planejar, 

organizar, coordenar e controlar, para que aquela capacidade de realizar agregue valor 

para os servidores, o governo e principalmente o cidadão, neste caso mais 

especificamente o aluno, este sendo o usuário ou o mantenedor, conforme propõe a 

nova gestão pública. 

Ainda, sobre a formação em questão dos diretores, e se aquela que ocorre é ou 

não adequada a tal função, observamos também que não é por acaso que existe 

instituições com baixo desempenho, apesar do quadro de profissionais ser capacitados 

para atividades fins, o ensino. A capacidade de saber fazer combinando, recurso, ação e 

resultado, juntamente com um padrão de avaliação contínua, vai levar a qualidade e a 

integração, inerente a boa prática de gestão. 

O resultado do estudo aponta para fragilidades nas ações dos gestores que 

representam desafios de melhorias para todas as instituições pesquisadas. Para reforçar 

tal afirmação, indagamos: de que serve um PPP ou PDE bem elaborado se não gerar os 

resultados propostos num sistema de avaliação, como o IDEB? Por mais que haja 

restrições a tal sistema, e as práticas de avaliação dos resultados, serão inviáveis fugir de 

critérios para as práticas de gestão, como: capacidade de liderança dos gestores; 

estratégias e planos feitos, refeitos, avaliados e reavaliados; o foco no cidadão e no 

resultado para a sociedade; informação, formação e conhecimentos contínuos e 

diversos; as pessoas envolvidas, os processos e os resultados. 

Sobre a adequação das ações do gestor e sua formação de modo a influenciar 

positivamente na qualidade do ensino, observamos fragilidades nos sistemas de gestão 

das escolas pesquisadas, principalmente referente a ter o conhecimento necessário para 

administrar e tomar decisões. Podemos supor que a fragilidade da gestão estar na falta 

de formação mais adequada para o nível gerencial e estratégico das instituições. 

Considerando que as práticas de gestão da direção, em especial a formulação de 

estratégias decorra da falta de uma formação adequada à execução de tal função. No 
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entanto, sem perceber, as instituições de ensino podem estar caminhando ou ficando 

para trás, em relação aos avanços e desenvolvimento, nas mais diversas áreas 

(comunicação, tecnologia e economia), observados em seu entorno, à medida que 

gerencialmente pouco se pense em termos de planos e estratégias para o futuro, uma vez 

que as instituições seguem com os modelos, esperando a melhoria vir de uma instituição 

maior, como a SEEC. 

Este estudo, apesar de destacar basicamente o gestor, mais precisamente a sua 

formação ou quanto estaria preparado para determinadas ações, aponta para a 

necessidade do redirecionamento da gestão para resultados, o resultado constitucional 

da geração do bem público, uma vez que a qualidade da aprendizagem é mais 

importante do que o cumprimento da carga horária prevista na legislação. Uma 

transformação na gestão pública das escolas, não acontece necessariamente por uma 

portaria, uma vez que não se trata de determinar, mas de convencer, ou ainda, exercer 

influência e envolver as pessoas de modo a obter participação e cooperação, baseado na 

capacidade de administrar e respaldado na vivência da sua prática continuada. 

Observando os resultados, foram elaboradas conclusões com sucessivas 

releituras, de modo a revelar a interpretação dos fatores que norteiam as ações dos 

gestores das instituições públicas de ensino do RN, envolvidos com a problemática em 

estudo. Neste sentido, tentamos defender que a gestão pública, inclusive da instituição 

de ensino, tem lógica própria que requer o desenvolvimento de técnicas adequadas, que 

implicam em uma formação específica para os gestores. Tudo isto traz a tona um 

desafio para os governantes, que é a combinação da administração com a política, sem 

deixar de lado, principalmente a humanização da gestão. 

O paradigma da nova gestão pública levado em consideração neste estudo é 

aquele que busca ampliar a participação social nas decisões e que estrutura um projeto 

político que repense o modelo de desenvolvimento da educação, como por exemplo, as 

Conferências Nacionais, como é o caso da CONAE, citada anteriormente e que norteia 

o Plano Nacional de Educação.  

Diante disto, sugerimos: avaliação da gestão do ponto de vista, dos alunos, dos 

professores, do IDEB e das condições física da escola; estudos e reflexão sobre a cultura 

organizacional das instituições de ensino; interferência dos entraves burocráticos da 

SEEC; sistematização de experiências alternativas de gestão que foram bem sucedidas; 

caminhos que viabilize a capacitação; proposta curricular abrangente, de capacitação 

para os gestores públicos das instituições de ensino do Estado. 
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As ações dos diretores de escolas têm influência nos resultados do ensino, 

portanto, os desafios enfrentados no dia-a-dia requerem que os mesmos estejam 

preparados. Neste sentido o conhecimento, por meio de uma formação para tal função, 

foi objeto de investigação neste estudo. Desta forma, com a fundamentação e a clareza 

sobre a importância da formação profissional com amplo conhecimento em Gestão 

Pública, de modo que os mesmos sejam capazes de atuar no âmbito das instituições, 

administrando com competência as organizações governamentais de modo pró-ativo, 

democrático e ético com vista à transformação e o desenvolvimento da sociedade e do 

país, é que nos propomos a tal estudo, deixando clara a necessidade de que sejam 

estabelecidas estratégias para subsidiar um modelo de gestão adequado à melhoria dos 

resultados da educação. 

São necessárias mudanças, do ponto de vista da gestão, na instituição de ensino 

público do RN, a fim de garantir uma boa formação para os alunos, de modo que estes 

consigam enfrentar os problemas sociais, com a compreensão de si mesmo e da vida em 

sociedade, formando-o assim para uma prática de cidadania. 
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APÊNDICE 1 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA APLICADO A GESTORES DE ESCOLAS 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA 

MESTRADO PROFISSIONAL EM GESTÃO PÚBLICA 

 

 

BLOCO A – Caracterização do Sujeito 

Data: ______/______/___________. 

Nº de identificação do entrevistado: ______ 

1) Gênero: ______ 

2) Idade: ______ 

3) Graduação: ______, Curso: __________________ 

 

4) Pós graduação:  (  ) Sim,  (  ) Especialização, área de: 

________________ 

     (  ) Mestrado, área de: 

____________________ 

     (  ) Doutorado , área de: 

___________________ 

(  ) Não 

 

5) Faixa salarial (em salários mínimo): 

(  ) Até 03 

(  ) De 03 a 05 

(  ) De 05 a 07 

(  ) De 07 a 09 

(  ) Acima de 09 

 

6) Número de alunos da Escola: ___________________ 

 

7) IDEB da Escola no último ano: __________________ 

 

8) Turnos de Funcionamento da Escola:  

(  ) Matutino/Vespertino 

(  ) Matutino/Vespertino/Noturno 

(  ) Outros: _____________________ 

9) Processo de escolha da direção: 

(  ) Eleição 

(  ) Indicação 

(  ) Outros: ________________________ 

 



83 

 

 

10) Se, já havia assumido cargo de gestão anteriormente: 

 (  ) Sim,  (  ) Vice direção 

  (  ) Coordenação 

  (  ) Supervisão 

  (  ) Outros: ________________________________ 

(  ) Não 

11) Tempo de serviço: (  )Até15 anos     (  ) De 15 a 20 anos     (  ) Acima de 20 anos 

 

 

BLOCO B – A formação do gestor para tal função 

 

1. Falar sobre a formação acadêmica: 

 

 

 

2. Sobre a formação para a função de Diretor(a): 

 

 

 

3. As formações oferecidas pela SEEC para a função de Diretor(a): 

 

 

 

4. Ponto de vista á cerca dos conhecimentos necessários e que dariam subsídios 

para exercer a função de Diretor(a): 

 

 

 

5. Aspectos que sente mais dificuldade para desenvolver no exercício da função: 

 

 

 

6. Metas que o/a mesmo/a, enquanto gestor (a) pública pretende atingir: 

 

 

 

7. Diretrizes e orientações para atingir a meta anteriormente referida? 

 

 

 

8. Como analisa a atuação enquanto Gestor(a) Pública? 
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APÊNDICE II 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - UFRN 

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS - CCSA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA - PPGP 

MESTRADO PROFISSIONAL EM GESTÃO PÚBLICA 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

 

 Este é um convite para o senhor (a) participar da pesquisa O GESTOR DA 

INSTITUIÇÃO PÚBLICA DE ENSINO E A NOVA GESTÃO PÚBLICA. A 

justificativa da pesquisa é por compreender que existe uma necessidade de debater o 

processo de gestão das instituições públicas de ensino do Estado do Rio Grande do 

Norte, de modo que leve a investigações científicas e estudos. 

 Neste sentido, esta entrevista será desenvolvida com o objetivo geral de analisar 

e investigar o pensamento do gestor sobre as demandas do referido processo de gestão, 

numa abordagem sobre sua formação para tal função. Para tanto pretende-se um 

diagnóstico com aqueles que aceitarem participar da pesquisa. 

   Antes, durante e após a pesquisa, o senhor (a) terá todos os 

esclarecimentos que desejar, devendo solicitar a pesquisadora Liana de Araújo e Silva 

Pereira, através dos telefones (84) 9966-0621/8834-9208.  

 

  

Natal/RN, _____/______/______ . 

 

 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------ 
 

Nome do sujeito da pesquisa. 
 
 
 
 
 
 

---------------------------------------------------------------------------- 
Liana de Araújo e Silva Pereira. 
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ANEXO I 

 

Fonte: Setor de Estatística da SEEC do RN. 
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ANEXO II 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Fonte: 

http://www.arquivoseec.rn.gov.br/contentproducao/aplicacao/seec/aplicativos/enviados/matricula.asp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.arquivoseec.rn.gov.br/contentproducao/aplicacao/seec/aplicativos/enviados/matricula.asp
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ANEXO III 

 

ABRANGÊNCIA DA 1ª DIRED 

Área pesquisada: NATAL/RN 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Fonte: 

http://www.arquivoseec.rn.gov.br/contentproducao/aplicacao/seec/aplicativos/enviados/matricula.asp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.arquivoseec.rn.gov.br/contentproducao/aplicacao/seec/aplicativos/enviados/matricula.asp
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ANEXO IV  

Escolas Estaduais em Natal/RN 
Nome da Escola 

EE PROFª MARIA QUEIROZ – ENS FUNDAMENTAL E MEDIO 

CEJA PROFª LIA CAMPOS 

CEJA PROF REGINALDO TEOFILO 

CEJA PROF FELIPE GUERRA 

CENTRO ESTADUAL ALFERES TIRADENTES 

CENTRO EDUCACIONAL PROFISSIONAL CAFÉ JESSE PINTO FREIRE – CENEP 

COL EST DO ATHENEU NORTE RIOGRANDENSE 

EE PEDRO MENDES GOUVEIA – ENS FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS 

EE 15 DE OUTUBRO – ENS FUNDAMENTAL 

EE ALBERTO TORRES – ENS FUNDAMENTAL 

EE ALCEU AMOROSO LIMA – ENS FUNDAMENTAL 

EE ALDO FERNANDES DE MELO – ENS FUNDAMENTAL 

EE ALM NEWTON BRAGA FARIA 

EE AMBULATORIO MATIAS MOREIRA 

EE ARQ ELIZABETH FATIMA ARAUJO GUILHERMINO 

EE CASTRO ALVES – ENS FUND E MÉDIO 

EE CAFÉ LUIZ WANDERLEY – ENS FUNDE MÉDIO 

EE DEP MARCIO MARINHO – ENS FUNDAMENTAL 

EE DO GUARAPES – ENS MEDIO 

EE DOM JOSE ADELINO DANTAS – ENS FUND E MÉDIO 

EE DR GRACILIANO LORDAO – ENS FUNDAMENTAL 

EE GAL DIOSCORO VALE – ENS FUNDAMENTAL 

EE HEGESIPPO REIS 

EE IMPERIAL MARINHEIRO – ENS FUND E MEDIO 

EE JORGE FERNANDES – ENS FUNDAMENTAL 

EE MYRIAM COELI – ENS DE – ENS FUND E MEDIO 

EE PE JOAO MARIA – ENS FUNDAMENTAL 

EE PEREGRINO JUNIOR – ENS FUND E MEDIO 

EE POTIGUASSU – ENS FUNDAMENTAL 

EE PROFª ANA JULIA DE CARVALHO MOUSINHO 

EE PROF ANTONIO FAGUNDES – ENS FUND E MEDIO 

EE PROF CRISAN SIMINEA 

EE PROF JOAQUIM TORRES – ENS FUNDAMENTAL 

EE PROF JOSE F MACHADO – ENS FUND E MÉDIO 

EE PROF JOSINO MACEDO – ENS FUND E MEDIO 

EE PROFª JUDITH B DE MELO – ENS FUND E MÉDIO 

EE PROFª MARIA DE LOURDES CAMARA SOUTO 

EE PROFª MARIA ILKA DE MOURA – ENS FUNDAMENTAL 

EE PROFª MARIA NALVA XAVIER DE ALBUQUERQUE 

EE PROF PAULO P DE VIVEIROS – ENS FUND E MEDIO 

EE PROF SEVERINO B DE MELO 

EE PROFª STELLA GONCALVES 

EE PROF VARELA BARCA – ENS MÉDIO 

EE PROFª DULCE WANDERLEY – ENS FUND E MEDIO 

EE RAIMUNDO SOARES 

EE ROMULO WANDERLEY – ENS FUNDAMENTAL 

EE CAFÉ DINARTE MARIZ – ENS FUND E MEDIO 

EE SOLDADO LUIZ GONZAGA – ENS FUND E MEDIO 

EE STELA WANDERLEY 

EE TIRADENTES – ENS FUNDAMENTAL 

EE WALTER D PEREIRA – ENS FUND E MEDIO EEJA 

EE ZILA MAMEDE ENS FUND E MEDIO E JOVENS E ADULTOS 

EE AMBULATORIO PE JOAO MARIA 

EE BELEM CAMARA – ENS FUND E MEDIO 

EE BERILO WANDERLEY 
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EE CAFE FILHO - ENS FUNDAMENTAL 

EE CALAZANS PINHEIRO 

EE CASA DO MENOR TRABALHADOR 

EE CLARA CAMARAO 

EE CONEGO MONTE 

EE DES FLORIANO CAVALCANTI - ENS FUND E MEDIO 

EE DES REGULO TINOCO - ENS FUND E MEDIO 

EE DJALMA A MARINHO - ENS FUND E MEDIO 

EE DR MAIA NETO - ENS FUNDAMENTAL 

EE DR MANOEL DANTAS - ENS FUNDAMENTAL 

EE DR MANOEL VILLACA 

EE EURIPEDES BARSANULFO 

EE FELIZARDO MOURA - ENS FUND E MEDIO 

EE FERREIRA ITAJUBA - ENS FUND E MEDIO 

EE GOV WALFREDO GURGEL 

EE IRMA SCHEILLA 

EE ISABEL GONDIM - ENS FUNDAMENTAL 

EE JEAN MERMOZ - ENS DE - ENS FUND E MEDIO 

EE JERONIMO DE ALBUQUERQUE 

EE JERONIMO GUEIROS - ENS FUND E MEDIO 

EE LAURO DE CASTRO 

EE MASCARENHAS HOMEM - ENS FUND E MEDIO 

EE MONS ALFREDO PEGADO - ENS FUNDAMENTAL 

EE MONS MATA - ENS FUNDAMENTAL 

EE NESTOR LIMA - ENS FUNDAMENTAL 

EE PADRE MONTE ENS FUND E MEDIO 

EE PASSO DA PATRIA - ENS FUNDAMENTAL 

EE PRES CAFE FILHO - ENS FUNDAMENTAL 

EE PROF ANISIO TEIXEIRA - ENS MÉDIO 

EE PROF EDGAR BARBOSA - ENS MÉDIO 

EE PROF FRANCISCO IVO CAVALCANTI - ENS MÉDIO 

EE PROF JOAO TIBURCIO - ENS FUNDAMENTAL 

EE PROF JOAQUIM LOURIVAL - ENS FUNDAMENTAL 

EE PROFª JOSEFA SAMPAIO - ENS FUNDAMENTAL 

EE PROF LUIS ANTONIO - ENS FUND E MEDIO 

EE PROF LUIS DA CAMARA CASCUDO 

EE PROF LUIS SOARES - ENS DE FUNDA E MÉDIO 

EE PROFª MARIA LIDIA - ENS FUNDAMENTAL 

EE PROFª MARIA LUIZA ALVES COSTA 

EE PROFª MARIA MONTEZUMA - ENS FUNDAMENTAL 

EE PROF THEODULO CAMARA - ENS FUNDAMENTAL 

EE PROF ULISSES DE GOIS - ENS FUND E MEDIO 

EE PROFª OLDA MARINHO - ENS FUNDAMENTAL 

EE ROTARY - ENS FUNDAMENTAL 

EE SELVA CAPISTRANO LOPES 

EE UNIAO DO POVO DA C NOVA - ENS FUND E MEDIO 

EE VALE DO PITIMBU 

EE 12 DE OUTUBRO 

EE AUGUSTO SEVERO - ENS FUNDAMENTAL 

EE GAL ANTONIO V SANTOS ROCHA - ENS FUNDAMENTAL 

EE LOURDES GUILHERME ENS FUND E MEDIO 

EE PRESIDENTE KENNEDY 

EE PROF ANTONIO PINTO DE MEDEIROS - ENS FUND E MEDIO 

EE PROFª LEONOR LIMA 

EE SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA 

EE UNIAO 

EE VIGARIO BARTOLOMEU - ENS FUNDAMENTAL 

EE WINSTON CHURCHILL - ENS MEDIO 

INSTITUTO PE MIGUELINHO 

INSTITUTO ARY PARREIRA 

 
Fonte: http://www.portal.rn.gov.br/contentproducao/aplicacao/seec/aplicativos/calendario/mapa%20-

%20munic%C3%ADpios/1DIRED/Natal.html 

http://www.portal.rn.gov.br/contentproducao/aplicacao/seec/aplicativos/calendario/mapa%20-%20munic%C3%ADpios/1DIRED/Natal.html
http://www.portal.rn.gov.br/contentproducao/aplicacao/seec/aplicativos/calendario/mapa%20-%20munic%C3%ADpios/1DIRED/Natal.html
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Observação: a pesquisa foi realizada apenas nas Escolas de Ensino Fundamental do 6º 

ao 9º ano e Escolas de Ensino Médio, com mais de 600 alunos 
 

ANEXO V 

 

Organograma da SEEC 

 
 

 

Fonte: http://www.arquivoseec.rn.gov.br/contentproducao/aplicacao/seec/estrutura/enviados/estrutura.asp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.arquivoseec.rn.gov.br/contentproducao/aplicacao/seec/estrutura/enviados/estrutura.asp
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ANEXO VI 

 

 

 

terça-feira, 11 de março de 2014. 

Projetos do Governo para Educação são aprovados pela 

Assembleia 

 

A Assembleia Legislativa aprovou nesta terça-feira, 11, por 

unanimidade, três projetos de leis encaminhados pela governadora 

Rosalba Ciarlini, que beneficiam professores, especialistas e gestores 

das escolas estaduais. A secretária de Estado da Educação, 

professora Betania Ramalho, esteve pessoalmente na AL pela manhã, 

para explicar aos deputados a importância da aprovação desses 

projetos. 

 

Uma das leis aprovadas, quase dobrou, em alguns portes, a 

gratificação dos diretores das unidades escolares. Agora, as escolas 

do estado serão distribuídas em cinco portes, de acordo com o 

número de alunos. Com a nova classificação, a gratificação dos 

diretores das unidades com menos de 100 alunos saltou de R$ 351,88 

para R$ 640,00. Já a gratificação dos diretores das escolas com o 

maior porte, subiu de R$ 900,52 para R$ 1.562,50. A gratificação é o 

benefício que o gestor recebe estar a frente da escola além do salário 

como servidor. 

 

Outra novidade é que todas as escolas com mais de 100 alunos terão 

direito, agora, a vice-diretores, o que não ocorria anteriormente, 

sobrecarregando os diretores dessas unidades. A revisão da Lei do 

Porte das Escolas é um sonho antigo dos diretores e vice-diretores, 

atendido somente pelo governo Rosalba. 

 

 

 

Fonte: http://www.rneducacao.com/2014/03/projetos-do-governo-para-educacao-sao.html  
 

http://www.rneducacao.com/2014/03/projetos-do-governo-para-educacao-sao.html
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